
Casestudy 530
Andrews Sykes herstelt luchtvochtigheidsniveau 
bij fabriek waspoederfabrikant  

Een grote waspoederfabrikant kwam recentelijk in de problemen 
doordat hoge vochtigheidsniveaus ervoor zorgden dat het waspoed-
er tijdens de productie aankoekte. Andrews Sykes zorgde voor een 
tijdelijke oplossing voor vochtbeheersing, waardoor perfecte om-
gevingscondities werden gegarandeerd, terwijl het proces 
ongestoord kon worden voortgezet. 

Het productiebedrijf benaderde ons over het bieden van een oploss-
ing, als gevolg van het stilleggen van het complete productieproces. 
Een echte calamiteit voor de fabrikant en dus hebben wij meteen 
gereageerd op de oproep om te helpen het vochtgehalte te verla-
gen en de productie voort te zetten. Met spoed stuurden we direct 
een van onze experts om de situatie op locatie beter te bestuderen. 

Nadat alle berekeningen waren gemaakt, leverden en installeerden 
wij twee KT2000's die werden aangesloten op het bestaande lucht-
ventilatiesysteem van de fabriek. Op deze wijze konden wij op grote 
schaal droge lucht de hele fabriek inblazen en zomede de juiste 
relatieve luchtvochtigheidsniveaus (R.V.) herstellen. Dit type adsorp-
tiedrogers waren uiterst effectief in het verwijderen van vocht uit 
de ruimte en waren volledig automatisch in werking, wat een zor
geloos gebruik mogelijk maakt waar geen omkijken meer naar 
nodig is. 
 
Het resultaat was een succes, de productielijn kon blijven werken 
en de klant was zeer tevreden. Andrews Ontvochtiging heeft altijd 
een snelle oplossing voor elk probleem, of het nu gaat om uw pro-
ductielijnen, voor kantoorruimtes of het verwijderen van vocht of 
een ander problem gerelateerd an luchtvochtigheid. 

Ons brede assortiment is beschikbaar voor lange en korte termijn 
huur en is geschikt voor diverse omgevingen en toepassingen. 
Neem vrijblijvend contact met ons op en bespreek direct met een 
van onze experts wat wij voor u kunnen betekenen. 

Stroomspanning: 415 V 3 ph
Geluidsniveau: (max)  82 dBA @ 1 meter
Gewicht:  225 kg
Afmetingen:  1,290 x 890 x 1,050 mm
Aanbevolen zekering: 35 A
Stekker: BS4343 5 pin 32 A
Gem. StGem. Stroomverbruik  20 Kw/hr
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