
Case study 400
Ambachtelijke brouwerij gered door Andrews Sykes Airconditioning

Met de zomer om de hoek blijven de temperaturen stijgen, dit 
betekent ook dat de terrasjes weer goed vol lopen en de liters 
bier weer over de toog gaan. 
Een lokale bierbrouwerij kwam in de problemen toen ook net 
aan het begin van deze drukke periode het airconditioning 
systeem defect raakte.

Zonder airconditioning valt de productie in de brouwerij 
volledig stil en met grote bestellingen van lokale cafés en 
restaurants die dringend moesten worden geleverd, was er 
weinig tijd voor het vinden van een oplossing.

Gelukkig voor de brouwerij beschikt Andrews Sykes over een 
breed gamma aan airconditioners, speciaal ontworpen voor 
industriële toepassingen. Een van onze hoogopgeleide 
specialisten kwam ter plaatse om de beste oplossing te 
bepalen. In de ruimte die gekoeld moest worden was er zeer 
weinig plaats en door de locatie in een oud gebouw waren de 
doorgangen zeer smal, waardoor grote toestellen onmogelijk 
binnen konden worden geïnstalleerd.

Daarom werd er gekozen voor onze HPAC30, die veel kracht 
bundelt in een compacte behuizing. 
Dit toestel kon ruim voldoende koeling bieden en kon dankzij 
zijn smalle frame makkelijk naar binnen worden gereden via 
de smalle doorgangen.

Onze nieuwe HPAC30 heeft slechts één 3-fasen aansluiting van 
32 Amp nodig en werd zonder problemen geïnstalleerd. 
In minder dan 30 minuten was ons systeem volledig 
operationeel en leverde het zoals gepland meteen 30 kW aan 
koeling. De brouwerij kon weer van start gaan waardoor 
bestellingen moeiteloos konden worden afgewerkt en de 
continuïteit voor de zomer verzekerd was.

Max. Koelcapaciteit  30 kW
Luchtopbrengst   5900 m3/uur
Stroomspanning   400V - 50Hz
Opgenomen vermogen 6.8 kW (23 A)
Afmetingen LxBxH   1600 x 730 x 1660 mm
Gewicht  435 kg
Aanzuigaansluiting Ø 300 mm
Uitblaasaansluiting  Ø 300 mm
Aanbevolen zekering  35 A
Stekker   CEE 32 A, 5-polig
Thermostaat  Optioneel, extern
Condensafvoer  Op afschot
Mobiliteit  Verrijdbaar


