
DE25

Verwarmingscapaciteit  3 kW
Luchtopbrengst   250 m3/u
Gewicht     11 kg
Geluidsniveau    50.6 dBA
Afmetingen LxBxH mm  320 x 260 x 360
AanbeAanbevolen zekering  16 A
Controle     Manueel
Verwarmde oppervlakte  68 m3
Verbruik     2.8 kW/u

Case study 111

Extreme weersomstandigheden, die helaas steeds vaker 
voorkomen, kunnen voor grote storingen zorgen op school. 
Tijdens een erg natte en koude winter moesten honderden 
leerlingen naar huis worden gestuurd in het noorden van het 
land omwille van overstromingen, wat voor aanzienlijke 
vertraging in het leerplan zorgde.

EenEen van de zwaarst getroffen scholen in de regio riep de hulp 
in van Andrews Verwarming nadat hun boilerruimte 
overstroomd was geraakt. Daardoor konden de klasruimtes niet 
verwarmd worden. Gelukkig kon ons depot dankzij haar 
strategische locatie erg snel reageren op de oproep van de 
school. Onze expert kwam ter plaatse en stelde al snel een 
overeenkomst op voor de levering van een aantal DE25 
elektelektroheaters. Deze werden verspreid over het schoolgebouw 
om de leerlingen en leerkrachten overal te voorzien van veilige 
warmte. 

De DE25 was een goede keuze dankzij haar efficiëntie en 
ingebouwde thermostaat waarmee de temperatuur moeiteloos 
onder controle kan worden gehouden, maar ook automatisch 
kan worden ingesteld. Bij Andrews begrijpen we hoe belangrijk 
het is dat scholen na waterschade of storing zo snel mogelijk 
weer open kunnen gaan. We leveren onze units daarom nog 
dezelfde dag en houden er rekening mee dat een economische 
optieoptie noodzakelijk is. Ook bij grotere projecten kunnen we 
bijvoorbeeld mobiele boilers of warmtewisselaars nog dezelfde 
dag leveren om het bestaande systeem tijdelijk te vervangen.

We hebben reeds samengewerkt met een aanzienlijk aantal 
scholen en universiteiten over het hele land. Dankzij onze 
strategisch gelegen depots in de Benelux kunnen we snel 
eender welk product uit ons gamma leveren binnen vier uur na 
uw oproep, en voor elk mogelijk probleem de gepaste 
oplossing leveren.

Andrews houdt school open


