
Case study 404
Waarom gemeente airco huren wil bij Andrews Sykes

Steeds meer nieuwe kantoorgebouwen worden uitgerust met 
hoogwaardige isolatiematerialen en verluchtingssystemen, maar de 
aanwezige airconditioning blijkt nog zeer regelmatig een pijnpunt te zijn. 
Deze systemen zijn erg duur en vragen veel onderhoud. In sommige 
gevallen is het niet mogelijk om grote investeringen te maken om deze 
systemen uit te breiden, te vervangen of überhaupt te installeren.

Daarom kan airco huren een goede oplossing bieden. Het huren van airco 
behoeft geen grote investeringskost en neemt ook de onderhoudskosten 
weg. Het is ook eenvoudig om huurpakketten samen te stellen die nadien 
kunnen worden aangepast naargelang de toepassing veranderd. 

Zo huren gemeentes en andere overheidsinstanties vaak airconditioning. 
Voor een gemeente biedt het huren van airco vele voordelen zoals een 
beperkte invloed op de begroting, flexibele inzetbaarheid, geen 
onderhoudskosten en gratis levering en installatie door professionele 
techniekers.

Zo leverden wij acht PAC 22 S3 airconditioners van 6,45 kW aan een van 
onze Belgische gemeentehuizen. Bij het aanbreken van de zomer raakte 
hun aanwezige koelsysteem defect en moest er dringend een tijdelijke 
oplossing worden gevonden voor enkele van de zuidelijk georiënteerde 
kantoren die benauwend warm werden door de zon.

Een van onze specialisten kwam ter plaatse om de kantoren te 
inspecteren en de beste oplossing te berekenen. Het was in dit geval 
voornamelijk belangrijk om de raadzaal te koelen en om airconditioning te 
plaatsen op enkele afdelingen zoals ruimtelijke ordening, bevolking, 
burgerlijke stand en volksgezondheid. 

Onze oplossing bestond uit een gespreide opstelling van zes toestellen 
die samen de zuidelijke vleugel aangenaam konden koelen en tegelijk ook 
ruimschoots binnen het budget konden functioneren. Onze techniekers 
leverden en installeerden alle toestellen daags na de oproep en deze 
bleven voor een periode van zes weken aanwezig tot het bestaande 
systeem was hersteld.

Airco huren is ook voor deze overheidsinstantie de ideale en 
kosten-efficiënte oplossing voor het koelen van kantoorgebouwen.

Externe warmtewisselaar  ja, HEX
Koelcapaciteit    6,45 kW
Luchtopbrengst    1.590 m³/uur
Stroomspanning    230 V – 50 Hz
Opgenomen vermogen  3,15 kW (12 A)
Flexibele leidingset   5m of langer (1x incl.)
Mobiliteit     Verrijdbaar
Afmetingen binnenunit LxBxH 810 x 390 x 1.282 mm
Afmetingen buitenunit LxBxH 560 x 280 x 520 mm
Gewicht binnenunit   122 kg
Gewicht buitenunit   20 kg
Afvoerslang    1.800 mm, 127 mm dia.
Temperatuurregeling   Thermostaat
Ventilatieregeling   3 standen
Aanbevolen zekering   16 A traag
Condenswaterpomp   ja
Uitblaasplenum    Optioneel, 2 x 200 mm


