
Naarmate de temperatuur stijgt is airconditioning een van de 

beste oplossingen voor een koelere, comfortabelere en 

productievere werkomgeving. Maar airco koeling kan ook van 

essentieel belang zijn, zoals bijvoorbeeld in de 

gezondheidszorg. De maximale werktemperatuur in een 

ziekenhuis bijvoorbeeld zal nooit boven de 23°C uitkomen. 

Ziekenhuizen en andere medische centra hebben in vrijwel alle 

gevallengevallen een eigen koeling en ventilatiesysteem. Toch is er, en 

vooral tijdens hittegolven, altijd kans dat het bestaande 

systeem overbelast raakt of dat het doordat het een oud 

systeem is, niet meer naar behoren werkt. In een dergelijke 

situatie zijn mobiele airconditioners een goede manier om op 

kosteneffectieve wijze zeer gedoeld te kunnen koelen.  

Airconditioning wordt veel ingezet in de zorg. Comfortabele 

temperaturen op patiëntenafdelingen zijn van vitaal belang in 

ziekenhuizen, operatiekamers, klinieken en andere zorginstellingen. 

Zowel als extra koeling als ook wanneer er sprake is van storingen 

van het bestaande koelingssysteem. 

TTemperatuurgevoelige omgevingen zoals MRI-kamers moeten koel 

gehouden worden om goed te functioneren. De gevolgen bij een 

uitval van deze apparatuur kunnen rampzalig zijn. Zowel patiënten 

als werknemers kunnen leed ervaren, het kan de reputatie van het 

ziekenhuis aantasten en ook de financiële gevolgen kunnen enorm 

zijn als MRI-apparatuur vervangen moet worden. Ook is hygiëne 

uiteraard een van de belangrijkste aspecten in steriele omgevingen 

zoalszoals ziekenhuizen. Het is dus van uitermate belang een leverancier 

te kiezen die ervaring heeft in de zorgsector en de noodzakelijke 

hygiënestandaarden kan garanderen. 

Mobiele airconditioners worden niet alleen ingezet bij tijdelijke- of 

noodtoepassingen. Vaak worden ze als tijdelijke, of zelfs als 

permanente aanvulling ingezet op een bestaand HVAC-systeem om 

gericht extra koeling te kunnen geven indien dit nodig is. 

NaastNaast de meer voor de hand liggende toepassingen in de 

gezondheidszorg, kunnen mobiele airco’s ook worden gebruikt om 

bijvoorbeeld serverruimten of de kantoorruimtes in medische centra te 

koelen. Deze airconditioners bieden een snellere, eenvoudigere en 

goedkopere oplossing dan de installatie van een duur centraal 

airconditioningsysteem. Bovendien bieden deze units een meer 

flexibelere optie voor klanten, die een ruimte huren, verhuizen of die 

eeneen optie zoeken voor hun gebouwen die bijvoorbeeld midden in 

reparatie of renovatie zitten. 

UW GIDS VOOR MOBIELE AIRCO’S IN DE 

GEZONDHEIDSZORG



Hoe werkt een mobiele airconditioner
en wat zijn de voordelen?
Mobiele airconditioners werken op dezelfde manier als andere 
lucht-airconditioningsystemen, door eerst warme lucht naar 
binnen te zuigen, dat vervolgens over een verdamper geleid 
wordt. Op die manier wordt de lucht gekoeld. De gekoelde lucht 
wordt vervolgens weer uitgeblazen en de ontstane warme lucht 
wordt via een slang, of eerst via een warmtewisselaar, 
afgevoerd. 

EenEen van de belangrijkste voordelen van het huren van een 
tijdelijke airconditioner — en wat hen onderscheidt van 
permanente koelsystemen — is hun mobiliteit en de flexibiliteit. 
Ongeacht wat uw behoefte aan koeling ook moge zijn, mobiele 
airco’s zijn in staat dezelfde prestaties te leveren als een vaste 
installatie. Andere voordelen zijn:

• Goedkoper dan het installeren van een vaste airco installatie
• Minimaal montagewerk• Minimaal montagewerk
• Dubbel effect – De mogelijkheid te koelen én te ontvochtigen 

Belangrijk bij het huren van mobiele airco’s is de grootte van de 
te koelen ruimtes te beoordelen. Als u hierbij advies nodig heeft, 
is het aan te raden een adviseur te raadplegen. Let erop dat het 
bedrijf dat u wilt inhuren een vrijblijvend bezoek op locatie 
aanbiedt om de situatie goed in kaart te brengen. 

TijdeTijdelijke airconditioniners zijn er in veel uitvoeringen en 
capaciteiten variërend van 1kW tot multi-megawatt 
opstellingen. 

Waar u op moet letten bij het kiezen van de capaciteit van een 
tijdelijke airco:
• De grote van de te koelen ruimte 
• De isolatiewaarde
•• De beschikbare stroomvoorziening 
• De interne warmtebelasting zoals bijvoorbeeld apparatuur, 
mensen, licht 



LUCHTGEKOELDE airconditioners blazen 
koude lucht uit in de te koelen ruimte. 
Vervolgens wordt de warme lucht via 
flexibele luchtslangen uit de ruimte 
geblazen. Meestal wordt deze warme lucht 
via een raam of een geventileerde 
plafondruimte afgevoerd. 

Vanwege het installatiegemak en de flexibiliteit zijn 
luchtgekoelde airco’s bij uitstek een ideale keuze voor 
ziekenhuisafdelingen, serverruimtes en tal van andere 
toepassingen waar gerichte koeling vereist is. 

VERDAMPER KOELERS worden vaak 
ingezet op plaatsen waar het onmogelijk 
of niet praktisch is om mobiele 
airconditioners in te zetten. 
DeDeze units worden vaak gebruikt in 
toepassingen waar de te koelen ruimte 
te groot is om deze goed te kunnen 
koelen met airconditioners

SPLIT AIRCO’S blazen koele 
lucht uit in de ruimte waarin zij 
opgesteld staat. De warmte 
die hierbij geproduceerd 
wordt, wordt via leidingsets 
naar de buiten unit geleid. 

De units worden gevuld met water, waarna dit water 
via een ingebouwde ventilator de ruimte in wordt 
geblazen.

LUCHT-WATERGEKOELDE 
mobiele airconditioners werken op 
dezelfde manier als luchtgekoelde 
modellen, behalve dat in plaats van 
lucht, water over de condensorbatterij 
van de unit wordt gecirculeerd door 

Deze units hebben een breed scala aan toepassingen 
en zijn ideaal voor de zorgsector, IT-faciliteiten en 
serverruimtes. Lucht-watergekoelde systemen hebben 
geen afvoerkanalen nodig, dus worden ze vaak 
toegepast wanneer er geen gemakkelijke manier is om 
warme lucht uit de kamer te blazen. Typische 
toepassingen zijn onder meer patiëntafdelingen, 
labolaboratoria of binnenruimtes waar geen mogelijkheid is. 

De verschillende Airco Types



Met een ruime keuze aan verschillende leveranciers, hoe kiest men de juiste? Hier zijn enkele afwegingen die u kunt 
maken: 

• Helpt de leverancier u bij het bepalen van uw koelbehoeften en bij het vaststellen van de juiste apparatuur voor uw 
specifieke toepassing?
• Biedt de leverancier levering en montage, evenals een installatiedienst?
• Biedt de leverancier zowel huur- als koopopties aan?
• Heeft de leverancier genoeg voorraad apparatuur om uw behoeften te voorzien en snel te kunnen leveren?  
• • Biedt de de leverancier een 24/7 noodhulpdienst?
• Is uw leverancier geaccrediteerd volgens ISO 9001| ISO 14001 | OHSAS?
• Heeft de leverancier een landelijke dekking?
• Kan de de leverancier dezelfde dag leveren?
• Kan de de leverancier binnen 4 uur reageren op storingen?

Het kiezen van een leverancier 
van tijdelijke airco apparatuur
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