
Case study 404
Waarom gemeente airco huren wil bij Andrews Sykes

Het huren van airconditioning is een verstandige keuze binnen vele sectoren 
omwille van de lage investeringskosten. Huurairco’s zijn al beschikbaar 
vanaf € 5,- per dag inclusief gratis installatie en zonder dat u zich zorgen hoeft 
te maken over onderhoudskosten. Andrews Sykes zorgt er namelijk voor dat 
alle airco’s in goede staat verkeren. Hierdoor is het huren van airconditioning 
vaak de ideale oplossing voor bijvoorbeeld gemeentes.

De meeste grote steden en gemeentes breidden hun stadhuis inmiddels 
immers uit naar een stadskantoor waar vele afdelingen samen onder één dak 
zitten. Iedere verdieping is een verzameling van vele kantoren en 
vergaderruimtes die tijdens de warme zomermaanden koeling nodig hebben. 
Het aanwezige airconditioning systeem kan defect geraken, onderhoud 
vereisen of kan bij een hittegolf onvoldoende zijn voor het koel houden van 
het volledige gebouw.

Of het nu airco betreft voor de raadzaal, IT-ruimtes en kantoren of voor 
volledige afdelingen zoals projectorganisatie, burgerzaken, openbare ruimte 
en cultuur; Andrews Sykes heeft een zeer uitgebreid gamma aan krachtige en 
elegant ogende airco’s.

Zo huren jaarlijks vele Nederlandse gemeenten airco voor hun gebouwen 
omdat dit voor gemeentes vaak de ideale oplossing is voor het koelen van 
hun kantoren en grote ruimtes zoals de raadzaal.

Een van de grootste Nederlandse gemeentes is zo al jaren klant bij Andrews 
Sykes en huurde net zoals de voorbije jaren ook dit jaar zes mobiele airco’s voor 
het koelen van verschillende ruimtes in een van hun gebouwen. 
Omdat het zeer warm was, wensten zij graag daags nadien de airco’s 
ontvangen. Wij maakten hier dan ook snel werk van en installeerden de 
airconditioners zoals gewenst de volgende dag.

Wanneer u airco huurt bij Andrews Sykes kunt u op vele voordelen rekenen 
zoals de snelste professionele service, gratis advies en installatie én lange 
termijn kortingen die het huren van airco een zeer voordelige oplossing 
maken.

Zo ziet u dat airconditioning huren voor een gemeente en de overheid vaak de 
ideale oplossing is. Dankzij onze jarenlange samenwerking met verschillende 
overheidsdiensten in heel Nederland is Andrews Sykes de beste keuze voor 
het huren van koeling voor al uw gebouwen.

Externe warmtewisselaar  ja, HEX
Koelcapaciteit    6,45 kW
Luchtopbrengst    1.590 m³/uur
Stroomspanning    230 V – 50 Hz
Opgenomen vermogen  3,15 kW (12 A)
Flexibele leidingset   5m of langer (1x incl.)
Mobiliteit     Verrijdbaar
Afmetingen binnenunit LxBxH 810 x 390 x 1.282 mm
Afmetingen buitenunit LxBxH 560 x 280 x 520 mm
Gewicht binnenunit   122 kg
Gewicht buitenunit   20 kg
Afvoerslang    1.800 mm, 127 mm dia.
Temperatuurregeling   Thermostaat
Ventilatieregeling   3 standen
Aanbevolen zekering   16 A traag
Condenswaterpomp   ja
Uitblaasplenum    Optioneel, 2 x 200 mm


