
Casestudy 536
Dringende ontvochtiging na overstroming

Een facilitair managementbedrijf nam onlangs contact op met 
onze ontvochtigings-specialisten. De manager was dringend 
op zoek naar een droogoplossing na een flinke overstroming. 
De zware stormen van Juli 2021 in het zuidoosten van het 
land, hebben veel schade veroorzaakt en zo was ook dit bed-
rijf getroffen door de hevige regenval. De gebouwen die het 
facility managementbedrijf beheerd waren zwaar getroffen en 
het belangrijkste bij het belangrijkste bij waterschade is om snel te handelen. 

Bij Andrews Sykes zijn wij gespecialiseerd in het creëren van 
alomvattende ontvochtigings-oplossingen om waterschade te 
herstellen; dit stelt ons in staat om oplossingen te verzorgen 
die precies aansluiten aan de specifieke behoeften van elke 
klant. Gezien de dringende situatie, zijn twee van onze ex-
perts meteen op locatie gekomen om de schade te beoordel-
en. Voor een maximale efficiëntie en rendement, hebben wij 
vier FD 60 ontvochtigers aangeleverd in combinatie met twee  
ASF50 ventilatoren. 

De FD 60 is een robuuste ontvochtiger, met een nominale 
ontvochtigingscapaciteit van 100 liter per 24 uur. De unit is 
uitgerust met grote wielen en is daardoor ook zeer gemakke-
lijk te verplaatsen. Het gebruik van FD 60 drogers maakte het 
mogelijk om het drogen van vloeren en muren op de begane 
grond aanzienlijk te versnellen. De ventilatoren verhoogden 
de recirculatie van droge lucht in de door water ondergelopen 
ruimtes. ruimtes. 

De manager was tevreden met de oplossing en kon opgelucht 
weer adem halen. Door snel te handelen kon ergere schaden, 
en ongemak bij de klanten, worden voorkomen.  

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)


