
Case study 709
Ventilatie nodig bij Grote Botenshow
Wij passen onze arrangementen steeds aan zodat deze zo 
goed mogelijk de vraag van onze klant beantwoorden. Zo 
verhuren wij al jarenlang ventilatoren aan evenementen en 
feestgelegenheden en ontwerpen wij steeds een oplossing 
op maat van iedere specifieke klant. Hoewel ventilatoren 
meestal worden gebruikt om een aangename omgeving voor 
gasten te creëren, komt het regelmatig voor dat ze voor een 
zeer speczeer specifiek doel worden ingezet.
Dit was het geval toen wij gecontacteerd werden door een 
internationaal befaamde botenshow die een hoge 
capaciteitsventilator zocht om een reeks kinderactiviteiten 
te organiseren.
Een groot zwembad zou worden omgebouwd tot een 
attractie waar kinderen met kleine zeilboten konden varen. 
Eén deel werd voorbehouden om kinderen te leren surfen. 
Om deze activiteiten succesvol te kunnen organiseren was 
het van essentieel belang dat er voldoende luchtcirculatie 
rond het zwembad ontstond zodat boten en surfborden over 
het water konden bewegen. Het jaar voordien verzorgden 
wij al een huurinstallatie voor dezelfde klant, dus deze keer 
wewerden wij opnieuw gevraagd om hen bij te staan bij 
de organisatie van dit evenement.
Omdat het de bedoeling was om bruisende open waters te 
simuleren berekende een van onze specialisten de 
benodigde kracht en de beste opstelling van de ventilatoren 
om het gewenste effect te creëren. Hiervoor werden meer 
dan 20 ASF50 ventilatoren rondom het zwembad geplaatst.
In combinatie vormde dit grote aantal toestellen meteen het 
gewenste effect en creëerden zij een fijne ervaring voor alle 
kinderen die het evenement bezochten. De klant was op-
nieuw zeer tevreden met onze efficiënte oplossing en 
professionele dienstverlening. 
Zij beslisten dan ook meteen dat onze samenwerking ook 
volgende zomer weer voor een groot succes zal zorgen.

Luchtopbrengst   7,600m3/h
Stroomspanning   230 V - 50 Hz (2,3 A)  
Geluidsniveau   80 dBA @ 1m
Gewicht  21kg
Afmetingen (mm)   815 x 300 x 800
Slangaansluiting   500 mm dia.
LuchtstLuchtstroom   vrij uitblazend
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