VERHUUR VAN BEVOCHTIGERS
OF ONTVOCHTIGERS.
Huur voor korte of lange termijn.
Met zowel mobiele als vaste oplossingen.

Luchtbevochtiging en adiabatische koeling

Waarom een bevochtiger of ontvochtiger huren?
Vaak wordt er niet gedacht aan de mogelĳkheid van het huren. De meeste bedrĳven zĳn wel gewend om bĳvoorbeeld auto’s,
kopieerapparaten, machines en/of gereedschappen te huren, maar waarom geen bevochtiger of ontvochtiger? Soms is het
tĳdelĳk nodig of is de investering niet gewenst; het Condair verhuurconcept is dan de oplossing:

•
•
•
•
•
•
•

Huren van de specialist.
Geen investeringskosten, makkelijk te beslissen en niet op de balans.
Vaste maandelijkse prijs, geen verrassingen.
Turn-key concept, alles inclusief, met o.a. transport, onderhoud en verbruiksgoederen.
Als enige in de markt bieden wij ook grote capaciteiten aan.
Tijdelijke oplossing, alleen wanneer het nodig is.
Met helpdesk ondersteuning.

Waaruit bestaat het verhuurconcept?
Verhuur moet u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Het Condair verhuurconcept is daarop het antwoord, dit concept
omvat niet alleen het verhuren van een bevochtiger/ontvochtiger, maar is een totaal oplossing voor uw te droge/vochtige lucht
probleem. Als specialist in bevochtiging/ontvochtiging kunnen wij u de best mogelijke oplossing adviseren, die behalve de
meest geschikte bevochtiger/ontvochtiger ook een uitgebreid ontzorgpakket kan bevatten. In onze huurprijs zijn alle standaard
diensten inclusief, maar heeft u de vrijheid deze verder uit te breiden door middel van premium opties.

Inclusief:

Premium opties:

•

•

•
•
•
•

Bevochtigers/ontvochtigers van hoge Zwitserse
kwaliteit.
Transport naar en vanaf uw locatie.
Onderhoud inclusief onderdelen en
verbruiksgoederen.
Het repareren of indien nodig vervangen van de
bevochtigings/ontvochtigings installatie.
Helpdesk ondersteuning.

•
•

Turn-key oplossingen; wij verzorgen alles om uw te
droge/vochtige lucht probleem op te lossen.
Inbedrijfstelling; opstarten van de bevochtigings/
ontvochtigings installatie inclusief
gebruiksinstructies.
Hygiëne check; regelmatige check-up van de
bevochtigings/ontvochtigings installatie inclusief
rapportage en hygiëne certificaat volgens de
BactiQuant methode.

Korte of lange termijn huur
Korte termijn (vanaf 1 week)

Lange termijn (vanaf 3 jaar)

Soms is bevochtiging of ontvochtiging alleen nodig voor
een korte periode. Bijvoorbeeld voor exposities, theaterof concertvoorstellingen, speciale productie batches,
tĳdelĳk gebruik van productie- of kantoorruimtes.
Tĳdens de droge winterperiode en hete zomerperiode,
is bevochtiging/ontvochtiging van belang. Het Condair
verhuurconcept sluit hier naadloos op aan.

Als u liever niet wilt investeren in bevochtiging of
ontvochtiging en u vooraf exact wilt weten wat dit u per
maand kost, dan is huren een interessante optie.
Verhuur voor langere termĳn beperkt zich niet tot
mobiele apparatuur, maar is ook mogelĳk voor
geïnstalleerde en ingebouwde apparatuur.
Het lange termĳn huren heeft veel voordelen.

Voordelen voor korte termijn huren:

Voordelen voor lange termijn huren:

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Verhuur mogelijk vanaf 1 week.
Bevochtiger of ontvochtiger in topconditie
onderhouden door de specialist.
Inclusief onderhoud, onderdelen en
verbruiksgoederen.
Prijzen afhankelijk van de overeengekomen
huurperiode.
Inclusief helpdesk ondersteuning.
Service op afstand of op locatie, afhankelijk van het
product of de oplossing.

•
•
•
•

Verhuur mogelijk vanaf 3 jaar.
Bevochtiger of ontvochtiger van Zwitserse kwaliteit.
Inclusief onderhoud, onderdelen en
verbruiksgoederen.
Prijzen afhankelijk van de overeengekomen
huurperiode.
Turn-key oplossingen; wij verzorgen alles, installatie,
montage, inbedrijfstelling, etc.
Inclusief helpdesk ondersteuning.
Service op locatie door gekwalificeerde Condair
technici.

Onze verhuurmogelijkheden

Mobiele oplossing voor
kleinere ruimtes.

Mobiele (stoom) oplossing
voor grotere ruimtes.

Eenvoudig aan te sluiten.

Inbouw voor lbk voor langere
termijn huren.

Mobiele (adiabatische)
oplossing voor grotere
ruimtes.

Direct in de ruimte
bevochtiging voor industriële
toepassingen.

Direct in de ruimte
bevochtiging voor utiliteit
toepassingen.

Complete direct in de ruimte
luchtbevochtigingssystemen.

Voorbeelden van verhuurtoepassingen
Kantoren
Langdurige blootstelling aan droge lucht heeft
gevolgen voor de gezondheid van het personeel,
het ziekteverzuim en de productiviteit. Een van de
eerst merkbare gevolgen van droge lucht zijn statische
elektriciteitsschokken, die zich voordoen wanneer
de relatieve vochtigheid minder dan 40 % bedraagt.
Andere, minder herkenbare, effecten zijn onder meer
een droge jeukende huid, contactlenzen die voortijdig
uitdrogen en hinder veroorzaken, droge/pijnlijke ogen en
keel en een hogere dehydratatie.

Industrieel
Zelfs de kleinste afwijking van de
klimaatomstandigheden kunnen de
materiaaleigenschappen en het productieproces
aanzienlijk verstoren. Beperking in de looptijd van
de machines, meer afval materiaal, uitvaltijden
en vermijdbare extra kosten hiervan zijn het
resultaat. Een aanvullend systeem ten behoeve van
luchtvochtigheidsbeheersing is een effectieve maatregel om
de stijgende eisen aan de kwaliteitsgarantie in de industrie te
waarborgen.

Musea en galerieën
Een van de belangrijkste basisfactoren bij het behoud
van kunstcollecties is de stabiliteit van de omgeving.
Dit betekent dat de temperatuur en de vochtigheid van
de lucht heel nauwgezet moeten worden geregeld.
Schommelingen in temperatuur en vochtigheid ten
gevolge van externe factoren (bv. verwarming, plotselinge
omslag van het weer, grote toeloop van bezoekers
enz.) vormen een groot probleem voor musea. Vooral
schommelingen die herhaaldelijk plaatsvinden in slechts
enkele uren of dagen, hebben bijzonder schadelijke gevolgen
aangezien de materialen niet de tijd krijgen om zich aan te
passen.
Nederland
Condair B.V.
Gyroscoopweg 21, 1042 AC, Amsterdam
Tel: +31 (0)20 705 8200
info@condair.nl - www.condair.nl
België
Condair NV
De Vunt 13 bus 5, 3220 Holsbeek
Tel: +32 169 80 229
info@condair.be - www.condair.be
Condair garandeert niet dat de inhoud van deze folder foutvrij is. In een voortdurende inspanning om onze producten te verbeteren, zal Condair B.V. het recht behouden om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen. Condair aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid namens hen, noch namens haar werknemers, voor enig verlies of schade, direct, indirect of voortvloeiend van deze brochure. Evenals de inhoud, gegevens, informatie, grafische afbeeldingen en de juistheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid en volledigheid daarvan.Alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Copyright © 2019, Condair - Rev. 29 Oktober 2019

