
Aanbevolen zekering 16 A
Steker CEE, 32 A, 4 of 5 polig
Stroomspanning 400 V - 50Hz (7.7 A)

Gewicht 330 kg
Afmetingen LxBxH 2.450 x 1.040 x 1.720 mm
Uitblaasopening ø 450 mm of 4 x ø 300 mm
RRookgasafvoer diameter ø 200 mm

Verwarmingscapaciteit 111 KW
Verbruik (bij vollast) 10,9 liter/uur
Verbruik (gemiddeld) 7,6 liter/uur

Sinds enkele jaren sluiten dj's van het radiostation 3FM zichzelf vlak 
voor Kerstmis zonder eten een aantal dagen op in een glazen huis, 
om daar geld in te zamelen voor het goede doel. Door middel van 
het aanvragen van muziek of het organiseren van projecten kunnen 
mensen geld doneren en/of ophalen om deze actie te steunen. In 
2013 stond het Glazen Huis in de Friese hoofdstad Leeuwarden, 
alwaar de dj's Giel Beelen, Coen Swijnenberg en Paul Rabbering het 
recorecordbedrag van ruim €12.300.000 ophaalden.

Op het plein waar de tijdelijke studio staat ingericht, staan ook 
enkele grote tenten opgesteld om de toegestroomde nieuwsgierige 
menigte te kunnen vermaken. Tevens staan hier een aantal 
horecagelegenheden om de bezoekers glühwein en andere winterse 
lekkernijen aan te kunnen bieden.

Deze partytenten, alsmede het Glazen Huis zelf, moeten uiteraard 
wel verwarmd worden in deze koude decemberdagen. Daarom nam  
één van de huurders van de tenten telefonisch contact op met het 
Andrews Sykes Verwarming Verhuur depot in Hoogeveen, met het 
verzoek of Andrews Sykes tijdelijk  de verwarming kon leveren voor 
dit evenement. 

UUiteraard is dit mogelijk en zodoende ging de vertegenwoordiger 
langs op het plein om te bekijken wat de meest optimale oplossing 
zou zijn voor het verwarmen van deze tent. Een ID 450 indirect ges-
tookte olieheater bleek het beste aan te sluiten bij de behoeften van 
de klant. De klant ging akkoord en zodoende werd een dag voor het 
project van start ging de machine, alsmede alle toebehoren bij het 
depot in Hoogeveen opgehaald. Na afloop gaf de klant aan zeer 
tevtevreden te zijn met de gehuurde apparatuur en de geleverde 
service.

ID 450 Verwarmt Glazen Huis

Case study 101


