
Casestudy 513
Aannemer heeft dringend behoefte aan ontvochtiging

Met meer dan vijftig jaar ervaring in de bouwsector, beschik-
ken de onze technici van Andrews Ontvochtiging over de 
nodige expertise om zelfs de meest uitdagende projecten aan 
te kunnen. We zijn er trots op dat we klanten oplossingen op 
maat kunnen bieden, inclusief gedetailleerde risicobeoordelin-
gen. Of het nu om een verwacht of een onverwacht probleem 
gaat, onze reactiesnelheid en landelijke dekking zorgen 
ervoor dat apparatuur binnen vier uur na contact op uw lo-
catie kan zijn.

Deze beloftes werden recentelijk weer eens op de proef 
gesteld, toen een internationaal infrastructuurbedrijf tijdens 
een grote bouwopdracht een gebarsten rioolpijpleiding opliep. 
Met bouwplannen voor 50.000 vierkante meter aan nieuwe 
kantoor- en winkelruimte midden in de drukke randstad stond 
er veel op het spel. In eerste instantie kregen we tijdens het 
weekend een telefoontje met de klant die een bouwdroger 
zocht om maar al snel wezocht om maar al snel werd duidelijk dat een niet voldoende 
zou zijn. Om de muren, vloeren en andere materialen ade-
quaat te kunnen drogen was er aanmerkelijk meer capaciteit 
nodig. 

We hebben uiteindelijk zes FD60 bouwdrogers geleverd, aan-
gevuld met twee DE25 elektrische heaters. De luchtontvochti-
gers — ontworpen om zware bouwomgevingen te weerstaan 
—werden ingezet in de diverse getroffen ruimtes. De kachels 
werden vooral ingezet in de kleinere ruimtes en ondersteund-
en het algehele droogproces.
Het materieel bleef in verhuur totdat de taak was voltooid, 
waardoor het bouwbedrijf ongehinderd verder kon werken 
om op schema te blijven. 

Stroomspanning  230/100V 1 ph 50 Hz Run 4.1/8.2 A
Geluidsniveau (max)  55 dBA @ 3 meter
Gewicht  59 kg
Afmetingen 940 x 630 x 1,110 mm
Ontvochtigingscapaciteit
bij 20 °C en 75% R.V.  67 liter /2 4 uur
StekStekker  BS1363 230 V BS4343 16 A 100V
Gem. energieverbruik  492 W/hr
Hygrostaat (Optioneel)


