
Casestudy 508
Bibliotheek benodigd droging
Als een van de leidende leveranciers van tijdelijke klimaatoplossin-
gen van Nederland, zijn we er trots op wij binnen vier uur na het 
eerste contact onze apparatuur kunnen leveren. Ons ruime assorti-
ment mobiele drogers wordt regelmatig in verschillende industrieën 
ingezet. Meestal op zeer korte termijn. Andrews Sykes is in staat in 
noodsituaties snel te leveren en door de decennia heen hebben wij 
daardoor een reputatie kunnen opbouwen als het meest betrouw
bare klimaatverhuur bedrijf van Nederland. 

Toen een bibliotheek in de provincie Utrecht problemen kreeg met 
het eigen luchtbehandelingssysteem, was er vrijwel onmiddellijk 
een oplossing nodig om ervoor te zorgen dat boeken en andere 
documenten niet zouden werden aangetast door een te hoge relat-
ieve luchtvochtigheid. Kort nadat het eigen systeem het begaf, 
kregen we een telefoontje van de klant. Een Andrews Ontvochtig-
ing specialist voerde een gratis bezoek op locatie uit van de ops
lagarchieven. Drie aparte ruimtes werden onderworpen aan een 
grondige beoordeling. 

Om zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid in het pand te 
regelen, hebben we drie FD40 units en drie Polar Wind aircondi-
tioners aanbevolen. De FD40's zijn gekozen vanwege hun vermo-
gen om de luchtvochtigheid in vrijwel elke omgeving te vermin-
deren — zelfs bij lage temperaturen. De units zijn licht, mobiel en 
makkelijk verrijdbaar. Daarnaast is dit model compatibel met een 
standaard huishoudelijke stroomvoorziening, wat de installatie zeer 
makkelijk maakt. Tenslotte is de unit ook makkelijk te bedienen. 

De vervangende apparatuur vormde een uitstekend alternatief voor 
de bestaande luchtbehandelingsinstallatie van de klant tijdens de 
reparaties van het huiseigen systeem. In totaal stond onze appa-
ratuur drie weken op locatie en kon worden voorkomen dat kostba-
re, kwetsbare boeken en andere documenten door een te vochtige 
atmosfeer aangetast zouden kunnen worden. 

Luchtopbrengst (max)  420 m3 per hour
Stroomspanning 230/110v 1ph 50Hz 
Opgenomen vermogen 1,3 kW (5,7 A) 
Geluidsniveau (max)  53dBA @ 3 meter
Afmetingen  491 x 510 x 920 mm
Hygrostaat (Optioneel)
OnOntvochtigngscapaciteit bij 20 °C en 75 % R.V.
37 liter per 24 uur
Gewicht 48 kg

Plug type  BS1363 230v BS4343 16A 110v
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