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de bouw 

Controlling the elements
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De voortgang van bouwwerkzaamheden valt of 
staat onder invloed van het weer. 

Als het weer slecht is dan zullen maatregelen moeten 
worden getroffen om vertraging te voorkomen. 

Ook is het zo dat in de huidige bouw, waar hoge 
bouwsnelheden worden gehaald, de vochtproductie 
voor stagnatie kan zorgen. Door het hoge bouwtempo 
en het vroegtijdig glasdicht maken van het bouwwerk 
van de buitenlucht kan de bouwconstructie het 
overtollige bouwvocht niet kwijt. Meestal gaat dit 
gepaard met extra, veelal hoge onkosten.  

Polygon levert tijdelijke inzet van producten en 
diensten voor het ontvochtigen en klimatiseren van 
lucht. Onder andere door de inzet van sorptiedrogers, 
microwave drogers, infrarood drogers, koelers, 
heaters en bevochtigers. 

Voor advies en informatie kunt u zich wenden tot ons 
hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn. Desgewenst 
wordt uw project vrijblijvend opgenomen door onze 
buitendienst, waarna een offerte wordt uitgebracht. 
In overleg met u selecteren we de voor uw situatie 
meest geschikte apparatuur. Vervolgens zorgen  
wij dat de apparatuur bij u wordt bezorgd en 
geïnstalleerd. Ook krijgt u een uitgebreide uitleg 
over de juiste werking. 

Bereikbaarheid
Polygon is 24 uur per dag bereikbaar voor 
noodoproepen via alarmnummer 0800 - 68 68 377. 

Polygon beschikt over middelen en mensen in elke 
regio van Nederland, zodat we op elk uur van de 
dag en de nacht een uiterst snelle reactie kunnen 
garanderen, alle dagen van het jaar.

Polygon wereldwijd
Op 1 oktober 2010 is de divisie MCS (Moisture 
Control Services) losgemaakt van Munters Group  
en verzelfstandigd tot een onafhankelijk bedrijf met 
de naam Polygon. 

Polygon is een klantgerichte organisatie gespecialiseerd 
in het leveren van resultaatgerichte oplossingen 
voor tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing, het 
beperken en herstellen van brand- en waterschades 
en lekdetectie. 

Dienstenpakket
Wij bieden een compleet dienstenpakket aan om  
op professionele wijze water- en brandschade te 
beperken en op te lossen. De dienstverlening van 
Polygon is verdeeld in drie divisies:
•   Polygon Droogtechniek (THC)
•   Polygon Lekdetectie (PPS)
•   Polygon (Technische) Reconditionering (PDR)

Kwaliteit
De diensten van Polygon hebben zowel 
op Europees als nationaal niveau het 
kwaliteitscertificaat ISO 9001/2000 gekregen.

Onze productie-installaties in Zweden zijn 
gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001.

INLEIDING

Inhoudsopgave
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Vocht is het bestanddeel van lucht dat bepaalt 
of die lucht meer of minder schadelijk is in zijn 
contact met materialen.

Het is daarom noodzakelijk om altijd en overal 
rekening te houden met vochtigheid. De relatieve 
vochtigheid van buitenlucht hangt enkel en alleen 
af van plaatselijke weersomstandigheden.  
De relatieve vochtigheid van binnenlucht 
daarentegen hangt af van de weersomstandigheden, 
de bouwwijze van het gebouw, de temperatuur-  
en vochtschommelingen binnen het gebouw. Deze 
schommelingen worden op hun beurt beïnvloed 
door tal van factoren, bijvoorbeeld wanneer 
bouwmaterialen worden aangebracht of verwerkt.

Absolute vochtigheid  
Dit is de hoeveelheid water die aanwezig is in een 
luchtmassa en doorgaans wordt uitgedrukt met 
een proportionele waarde (bijvoorbeeld gr/kg).

Condensatie
Door afkoeling van vochtige lucht verandert 
waterdamp in vloeistof. Condensatie is meestal 
zichtbaar op de koudste plekken van de constructie.  

Dampdrukverschil
Watermoleculen in de lucht zorgen voor een 
druk naar de omgeving, dampdruk. Wanneer er 
minder watermoleculen in de lucht aanwezig zijn 
dan verlaagt automatisch de dampdruk. Indien 
er een verschil ontstaat tussen bijvoorbeeld de 
omringende droge lucht en een nat materiaal dan 
spreken we van een dampdrukverschil. 

Dauwpunt    
Dit is de temperatuur tot waar de lucht moet 
worden afgekoeld om de waterdamp uit deze 
lucht te laten condenseren.

Relatieve luchtvochtigheid (RV) 
De relatieve lucht vochtigheid wordt uitgedrukt in 
percentage en geeft de verhouding weer tussen 
de werkelijk aanwezige hoeveelheid vocht en de 
maximale hoeveelheid vocht die lucht van een 
bepaalde temperatuur kan bevatten.

Vocht
Bijvoorbeeld:                              
Lucht van 20°C kan maximaal 14,7 gram  
vocht bevatten per kilogram lucht. 
Als er maar 5 gramvocht aanwezig is,  
dan is de RV dus: (5/14,7) x 100 = 34%.

Verdamping
De overgang van vloeistof naar damp, waarbij 
altijd energie nodig is. 

Vochtmetingen
Wij bieden een unieke service bij de 
begeleiding van de droogprojecten 
die door ons worden uitgevoerd. 
Onze technici verrichten tijdens 
het verloop regelmatig vocht- en 

temperatuurmetingen, zodat u precies weet 
hoever het droogproces gevorderd is. Zo weet u 
exact wanneer vloeren, wanden plafonds en houten 
oppervlakken verder afgewerkt kunnen worden. 
Om het vochtpercentage in bouwmateriaal te 
bepalen heeft men de keuze uit verschillende 
meetinstrumenten. De vochtmetingen worden met 
een vochtmeter op of in de constructie uitgevoerd. 
Niet alleen om inzicht te krijgen waar de hoogste 
concentratie vocht zich bevindt, maar ook om 
te bepalen of een geforceerde droging van de 
constructie na afloop noodzakelijk is. 

Bijvoorbeeld:  
-   Wanneer een parketvloer gelegd wordt op een 

zand/cement (1:3 tot 5) dekvloer dan mag hier 
het vochtpercentage maximaal CM 2,5% zijn.

-   Daarentegen mag een anhydriet-vloer op dat 
moment maar CM 0,5% bevatten.

De vochtwaarde gemeten in een constructie  
wordt veelal uitgedrukt in “volumepercentage”  
of “gewichtpercentage”. Het volumepercentage 
geeft aan hoeveel van het totale volume uit  
vocht bestaat. 

En het gewichtpercentage geeft aan hoeveel  
van het totale gewicht uit vocht bestaat.
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Oplossingen
Om vochtproblemen in de praktijk op te lossen  
zijn er drie mogelijkheden:

•   ventileren
•   verwarmen 
•   ontvochtigen 

Ventilatie
Ventileren is de goedkoopste manier om een grote 
hoeveelheid vocht kwijt te raken. Wel is de mate van 
ventilatie sterk afhankelijk van temperatuurverschillen 
tussen binnen en buiten, windsnelheid en droog of 
regenachtig weer. Dit is een langdurig proces, 
terwijl snelheid juist geboden is. 

Verwarmen
Verwarmen is alleen effectief bij vochtproblemen 
als er tegelijkertijd geventileerd wordt. Immers een 
bepaalde hoeveelheid lucht kan bij een bepaalde 
temperatuur een hoeveelheid waterdamp 
bevatten. Gaan we nu verwarmen dan kan 
dezelfde hoeveelheid lucht meer waterdamp 
bevatten. Zonder ventilatie raken we dit vocht 
dus niet kwijt. Sterker nog: we verplaatsen het 
alleen maar naar ongewenste plekken, waarna 
het weer zal neerslaan. Drogen met warme lucht 
van vochtige materialen geeft een ongelijkmatige 
droging met eventuele scheurvorming als gevolg.

Ontvochtigen
Voor een snelle en effectieve aanpak van overtollig 
vocht adviseren wij over te gaan op ontvochtiging 
van het gebouw. Een ontvochtiger zorgt er voor 
dat het vochtgehalte in de ruimte (lucht) wordt 
verlaagd. Doordat de omringende lucht ten 
opzichte van de natte materialen minder vocht 
bevat zal er een egale afgifte van vocht van het 
materiaal naar de omgevingslucht ontstaan.  
Dit droogprincipe berust op dampspanningsverschil.

Om droge lucht te verkrijgen bestaan verschillende 
methoden en voor het drogen verschillende 
technieken. 

De meest voorkomende methoden om droge lucht 
te verkrijgen zijn:

-   Drogen door de inzet van koeldrogers

-   Drogen door de inzet van sorptiedrogers

Technieken:
-   Ruimtedroging

-   Ruimtedroging met luchtverplaatsing

-   Luchtkussenmethode (bijvoorbeeld serres)

-   Drogen van met isolatie gevulde ruimtes

-   Drogen met infraroodverwarming

-   Microwavedrogen

Waarom ontvochtigen:
-   Ontvochtigen bespaart tijd en geld

-   Ontvochtigen maakt het inplannen eenvoudiger 
(voortgang bouwproces)

-   Geeft meer zekerheid over de kwaliteit van  
de ondergrond

-   Voorkomt gevolgschade door vochtoverlast

-   Verkort de natuurlijke droogtijd aanzienlijk

Droogmethoden
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In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is 
thermische droging met behulp van warmte geen 
optimale werkwijze. 

De methode is duur en traag en heeft bijkomende 
nadelen. Verwarming veroorzaakt immers enkel 
verdamping en een teveel aan water(damp) is altijd 
schadelijk, ongeacht in welke fysieke staat het 
zich bevindt. Voor het bereiken van een optimale 
droging dienen aan de lucht watermoleculen te 
worden onttrokken, met andere woorden, door 
de lucht te ontvochtigen. Het drogen van de 
materialen gebeurt dan indirect door osmose.  
Om te drogen zetten wij 2 soorten drogers in,  
elk met hun eigen specifieke kenmerken;  
de koeldroger en de sorptiedroger. 

Koeldroger

De koeldroger werkt via het condensatieprincipe 
en bestaat uit  de volgende componenten: 
compressor, condensor, verdamper, expansie-unit 
en freon. 

De compressor en het freon zorgen voor koeling 
van de verdamper. De werking van dit toestel is 
als volgt: de te ontvochtigen lucht komt binnen 
door een ventilator via een filter. Na dit filter wordt 
de lucht over een verdamper geblazen en wordt 

Ontvochtigen
beneden het dauwpunt afgekoeld. Het vocht zal 
nu uit deze lucht op de koude platen (verdamper) 
condenseren. De gecondenseerde druppels 
worden opgevangen in een opvangbak. De lucht, 
die over de koude verdamper is geblazen wordt 
weer opgewarmd door deze over de warme 
condensor te blazen. Deze extra warmteopname 
resulteert in een temperatuursverhoging t.o.v. de 
aangezogen lucht van +/- 5°C. De condensor zal 
hierdoor afkoelen en dit resulteert in een betere 
werking van deze condensor (freon van gas naar 
vloeibaar). Een groot nadeel van dit principe is dat 
bij lage temperaturen de onttrekking van vocht uit 
de omgevingslucht drastisch afneemt. 

Toepasbaarheid:
-   Wanneer de omgevingstemperatuur tussen  

de 15 en 28 °C is

-   Als geen lage relatieve vochtigheid gewenst is

-   Geeft minder temperatuurstijging dan een 
sorptiedroger

-   Niet geschikt na HCL schade

-   Is geluidsarm

ventilator

droge  
lucht

filter

inkomende 
lucht

water-
opvangbakcomp-

ressor

condensor verdamper
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In de winterperiode wordt vaak  geadviseerd 
om een heater naast de koeldroger te zetten 
teneinde een werkbare temperatuur te verkrijgen 
voor de koeldroger. Dit advies heeft niet het 
gewenste resultaat en zorgt ook nog eens voor 
verhoogde huurkosten en een enorme stijging van 
het stroomverbruik. Het is beter om, zeker in de 
koude periodes, een sorptiedroger te gebruiken, 
aangezien deze temperatuuronafhankelijk  
blijft werken.

Naast de inzet van koeldrogers en sorptiedrogers 
gebruikt Polygon ook de volgende methoden  
voor ontvochtiging;

Ruimtedroging
Toepasbaar bij: algehele ruimtedroging.

Er wordt droge lucht geproduceerd met behulp 
van een luchtdroger. Deze droge lucht wordt in 
een afgesloten te drogen ruimte geblazen. Deze 
droge lucht zorgt door zijn lage dampdruk voor 
een egale droging van de natte bouwmaterialen.

Ruimtedroging met luchtverplaatsing
Toepasbaar bij: algehele snelle ruimtedroging.

Naast het drogen van de ruimte met behulp van 
een luchtdroger kan het droogproces versneld 
worden met behulp van luchtverplaatsing. Polygon 
maakt hierbij gebruik van speciale ventilatoren die 
de vochtoverdracht van de natte materialen naar 
de omgeving versnelt.

Een langzaam ronddraaiend ontvochtigingswiel 
(honingraat structuur) met een zeer grote 
opnamecapaciteit voor vocht. Dit is de  
uitvinding van de Zweedse ingenieur Carl Munters.  
De te ontvochtigen lucht stroomt door het 
ontvochtigingswiel waar het zijn vocht afstaat  
aan het wiel. Aan de andere zijde waar deze lucht 
het ontvochtigingswiel verlaat, is de lucht zeer 
droog en tot 15 tot 20°C warmer. Om verzadiging 
van dit ontvochtigingswiel tegen te gaan, wordt 
een verwarmde luchtstroom, die in tegengestelde 
richting door een afgeschermd deel van het wiel 
gaat, gebruikt om het vocht er weer uit te halen en 
af te voeren als waterdamp of als condensatiewater. 
De waterdamp kan eventueel direct naar buiten 
worden afgevoerd of als condensaat worden 
opgevangen.

Dit maakt het Polygon sorptieprincipe een continu 
proces, zonder capaciteitsverlies. De sorptiedroger 
werkt effectief en snel, gebruikt weinig energie en 
is onderhoudsvrij.

Toepasbaarheid:
-   Algemeen inzetbaar

-   Bijzonder effectief bij lage 
omgevingstemperaturen

-   Lagere relatieve 
vochtigheid dan een 
koeldroger

-   Wanneer er in een 
constructie of onder 
plastic moet worden geblazen (slangaansluiting)

-   Geeft extra warmte af (geen bijverwarming nodig)

-   Zorgt voor een sneller en dieper droogresultaat

Sorptiedrogen
Droge 
lucht

RotorOmgevings-
lucht

Omgevings-
lucht

Natte 
lucht Luchtverhitter
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Luchtkussenmethode
Toepasbaar bij: het drogen van een bepaald 
gedeelte van een ondergrond.

De vochtige of natte materialen en voorwerpen 
worden met folie afgedekt, zodat door de 
toegevoegde droge lucht een soort luchtkussen 
ontstaat. De met vocht verzadigde lucht wordt 
afgevoerd, terwijl het luchtkussen voortdurend 
nieuwe droge lucht krijgt toegevoerd. Het voordeel 
van deze techniek is dat het vocht in zeer korte  
tijd zowel op veilige als op kostenbesparende  
wijze wordt verwijderd.

Drogen van met isolatie gevulde of  
holle ruimten
Toepasbaar bij: het verwijderen van vocht in 
holle ruimten, zoals hout- en dakconstructies, 
warmte- en geluidsisolerende ruimten en 
kabelgoten.

Door speciaal geboorde gaten wordt droge  
lucht geblazen en in een kringloop gebracht.  
De droge lucht neemt vocht op en deze vochtige 
lucht wordt via extra aangebrachte openingen 
of reeds aanwezige kieren afgevoerd. Dit is een 
zeer kosten- en tijdsparende methode; tot nu toe 
was het meestal nodig de vloer te verwijderen 
en helemaal te vernieuwen. Zelfs de technisch 
zeer moeilijk te drogen zwevende vloer met 
vloerverwarming is geen probleem meer. Door 
gebruik te maken van thermografie en/of electro 
akoestische metingen worden de leidingen zeer 
nauwkeurig gelokaliseerd en zichtbaar gemaakt. 

Drogen met infrarood
Toepasbaar bij: het lokaal drogen van wanden 
welke moeilijk vocht loslaten, bijvoorbeeld 
Gibo blokken.

Een alternatieve droogmethode is de 
infraroodmethode, waarbij het materiaal 

tot 40 à 50°C wordt verwarmd. De dampdruk 
in het materiaal wordt verhoogd waardoor een 
migratie van de watermoleculen naar buiten toe 
ontstaat. Let op dat deze infraroodverwarming  
niet te verwarren is met de oliegestookte  
infraroodstralers, welke juist vocht afstaan. 

Microwave drogen
Toepasbaar bij: zeer snel lokaal drogen van 
wanden en vloeren. 

Bij microwave drogen ontstaat de warmte in het 
materiaal. Dit in tegenstelling tot stralingsdrogen, 
waar de directe warmteoverdracht naar de 
oppervlakte van het te drogen product essentieel 
is. Voordeel van deze droogmethode is dat sterk 
gebonden inwendig (rest)vocht efficiënt verwijderd 
kan worden. Bij het drogen met behulp van 
microwave spreken we niet van een droogtijd in 
weken, maar in dagen. Drogen met behulp van 
microwave is zeer snel maar kan alleen onder 
permanente controle plaatsvinden. We werken 
tenslotte met microgolven. 

Droging van bakstenen muur

Stijve constructie  
die een luchtruimte  
vormt

Plastic folie

Hoge drukventilator

T-stuk

Bakstenen muur

Infraroodplaat
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Type DZ1200
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 0,7 kW
Luchtvolume 325 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 0,7 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 100 mm
Afmeting lxbxh 500 x 500 x 830 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 36 kg
Vochtafvoer pompje/waterbak 

Sorptiedrogers
Type M90L
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 0,83 kW
Luchtvolume 90 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 0,4 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting geen
Afmeting lxbxh 500 x 370 x 905 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 35 kg
Vochtafvoer opvangbak

Type M120
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,3 kW
Luchtvolume 120 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 0,86 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 100 mm
Afmeting lxbxh 481 x 425 x 425 mm
Uitvoering frame
Gewicht 28 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type M13Y
Aansluitspanning 230 volt
Aansluitvermogen 1 kW
Luchtvolume 150 m3/hr
Capaciteit  1,1 l  (20°C, 60%) 
R.V. Regeling manual/automatisch
Afmeting lxbxh 26 x 44 x 36
Uitvoering mobiel
Gewicht 13 kg
Vochtafvoer luchtslang

Koeldrogers
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Type M11L 
Aansluitspanning 230 volt
Aansluitvermogen 1 kW
Luchtvolume 150 m3/hr
Capaciteit  1,1 l  (20°C, 60%) 
R.V. Regeling manual/automatisch
Afmeting lxbxh 26 x 44 x 56
Uitvoering mobiel
Gewicht 20 kg
Vochtafvoer pompje/waterbak

Type M200R
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,7 kW
Luchtvolume 200 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 1,2 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 100 mm
Afmeting lxbxh 500 x 350 x 700 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 31 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type MH270
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,8 kW
Luchtvolume 270 m3/hr
Capaciteit 20º 60% 1,42 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 100 mm
Afmeting lxbxh 340 x 460 x 620 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 22 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type M200R LKV
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,8 kW
Luchtvolume 200 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 1,1 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 100 mm
Afmeting lxbxh 825 x 500 x 970 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 60 kg
Vochtafvoer waterbak

Sorptiedrogers
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Sorptiedrogers

Type MCS300
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 2,1 kW
Luchtvolume 300 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 1,5 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 125 mm
Afmeting lxbxh 400 x 400 x 550 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 25 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type MCS300L
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 2,5 kW
Luchtvolume 300 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 1,2 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 125 mm
Afmeting lxbxh 930 x 500 x 1000 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 60 kg
Vochtafvoer waterbak

Type M600-5
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 5,4 kW
Luchtvolume 600 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 3,6 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 160 mm
Afmeting lxbxh 800 x 600 x 1100 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht  70 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type M600-5 LKV
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 6 kW
Luchtvolume 600 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 3,3 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 160 mm
Afmeting lxbxh 1351 x 600 x 1175 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 175 kg
Vochtafvoer waterbak
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Sorptiedrogers

Type MA1500C
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 16,5 kW
Luchtvolume 1.500 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 9,4 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 160 mm
Afmeting lxbxh 2000 x 815 x 1050 mm
Uitvoering offshore frame
Gewicht 300 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type MA2000C
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 26 kW
Luchtvolume 2.000 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 12,5 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 160 mm
Afmeting lxbxh 2150 x 815 x 1050 mm
Uitvoering offshore frame
Gewicht 300 kg
Vochtafvoer luchtslang 

Type MA2500C
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 31,5 kW
Luchtvolume 2.500 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 18,8 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 160 mm
Afmeting lxbxh 2150 x 900 x 1200 mm
Uitvoering offshore frame
Gewicht 380 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type MA3500C
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 35,7 kW
Luchtvolume 3.500 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 21,6 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 300 mm
Afmeting lxbxh 2500 x 1380 x 1640 mm
Uitvoering offshore frame
Gewicht 500 kg
Vochtafvoer luchtslang
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Type MA5000C

Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 58 kW
Luchtvolume 5.000 m3/hr
Capaciteit 20ºC 60% 37,5 ltr/hr
R.V. Regeling manual/automatisch
Slangaansluiting 300 mm
Afmeting lxbxh 2450 x 1215 x 1370 mm
Uitvoering offshore frame
Gewicht 1000 kg
Vochtafvoer luchtslang

Type DHi 35 Power Purge

Spanning 400 volt
Aansluitvermogen 42 of 52 kW
Luchtvolume 6.000 m3/hr
Capaciteit 27,5 / 34 l (20ºC, 60%)
R.V. Regeling manual/automatisch
Afmeting lxbxh 2640 x 1220 x 1810 mm
Uitvoering in frame met lepelgaten en hijsogen
Gewicht 1000 kg
Vochtafvoer  luchtslang

Type MXT 7500

Spanning 400 volt
Aansluitvermogen 58 kW
Luchtvolume 7500 m3/hr
Capaciteit 31,3 l (20ºC, 60%)
R.V. Regeling m anual/automatisch
Afmeting lxbxh 2500 x 1300 x 1400 mm
Uitvoering in frame met lepelgaten en hijsogen
Gewicht 1000 kg
Vochtafvoer  luchtslang

Sorptiedroging
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Polygon mobiele heaters worden op vele manieren 
toegepast in alle sectoren van bouw, handel, 
industrie en dienstverlening. Onze luchtverhitters 
zorgen voor directe, efficiënte en flexibele warmte 
om een aangenaam werkklimaat te garanderen. 

Wanneer gebouwen, producten of technische 
installaties vorstvrij moeten blijven of als de kou 
een tijdige oplevering in gevaar brengt dan biedt 
een Polygon heater uitkomst. 

Maar denk ook aan verwarming bij feesten, 
beurzen en tentoonstellingen. Of bij storingen aan 
de bestaande verwarmingsinstallatie. Eventueel 
kunnen deze heaters in combinatie met onze 
luchtontvochtigers worden ingezet.

Veiligheid, rendement en duurzaamheid, dat zijn 
de kenmerken van de mobiele luchtverwarmers 
van Polygon.  

Om een zo breed mogelijke service te bieden 
werken wij met 3 soorten heaters:

-   gas-/oliegestookte heaters (direct of indirect)

-   electra heaters

-   electra infraroodheaters.

Gas-/oliegestookte heaters
Direct gestookt
Toepassing: fabriekshallen, magazijnen,  
op- en overslagplaatsen, buitenwerkzaamheden, 
stallen en in opslagruimten voor 
landbouwproducten. 

Bij een direct gestookte heater zorgt de ventilator 
voor een luchtstroom die ook tevens wordt 
gebruikt voor de aanvoer van de verbrandingslucht. 
In dit type heater wordt gebruik gemaakt van een 
branderkamer waar de brandstof door verstuiving 
tot ontbranding wordt gebracht. De hete gassen 
die hierbij vrijkomen, worden vermengd met de 
luchtstroom van de ventilator.

Directe verbranding geeft een 100% rendement, 
omdat alle ontwikkelde warmte ook werkelijk 
beschikbaar komt in de te verwarmen ruimte. 
Direct gestookte heaters kunnen in een beperkt 
gebied van toepassingen worden ingezet. Een 
nadeel van een direct gestookte heater kan zijn 
dat bij dit proces zowel de rookgassen als vocht 
vrijkomen in de ruimte. 

Een goede ventilatie is derhalve noodzakelijk voor 
de afvoer hiervan. Polygon heeft hiervoor speciale 
ventilatoren beschikbaar. Doordat er bij iedere 
verbrande liter brandstof ± 1,5 liter vocht vrijkomt, 
is deze vorm van verwarmen ongeschikt om te 
gebruiken bij droogprocessen.

Heaters

Direct gestookt

•  Directe warmte met 100% rendement

•  Grote luchtworp

Schone brander door buitenluchtaanzuiging. 
Ventilator voor optimale verbrandingslucht.

Werkingsprincipe
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Speciale toepassingen:
Wanneer het gaat om grotere hoogtes heeft 
Polygon de mogelijkheid om met behulp van 
speciale brandstofopvoerpompen de mobiele 
heater op hoogte te plaatsen. Het grote voordeel 
hiervan is dat de benodigde brandstoftank op  
de begane grond kan blijven staan en er geen 
verlies van warmte ontstaat door het gebruik  
van lange slangen. 

De Polygon oliegestookte heaters bezitten een zeer 
krachtige ventilator waarmee het mogelijk is om op 
bestaande luchtkanalen in te blazen. Dit zorgt voor 
een ideale verdeling van de warme lucht.

Heaters electra
Toepassingen: bouwprojecten, partytenten, 
magazijnen, werkplaatsen, schepen, 
schakelstations, veestallen, garages en 
tijdelijke onderkomens. 

De zekerste, snelste en handigste manier van 
verwarmen, drogen of ontdooien is de Polygon 
electraheater. Alles wat nodig is, is een stopcontact. 
De verwarmde lucht is droog en schoon. Geen 
bijkomende zorg voor brandstoffen en dus ideaal 
voor langdurig, probleemloos verwarmen. 

Indirect gestookt  
Toepassing: bouwplaatsen, tenten, 
tentoonstellingsruimten, productiehallen, 
scheepsbouwhallen en opslagruimten. 

Indirect gestookte heaters zorgen voor een schone 
en drogere warme lucht. Een indirect gestookte 
heater zorgt er voor dat de verbrandingsgassen 
volledig worden gescheiden van de verkregen 
warme lucht. Er wordt voor het verkrijgen van warme 
lucht gebruik gemaakt van een warmtewisselaar 
die door de verbranding wordt opgewarmd. De te 
verwarmen lucht stroomt nu gescheiden van deze 
verbrandingslucht over de warmtewisselaar en 
buitenzijde van de verbrandingsketel. 

De verbrandinggassen worden via een afvoerkanaal 
(rookgasafvoer) direct naar buiten geleid. Indirect 
gestookte heaters zijn breder inzetbaar dan 
direct gestookte heaters omdat ze geen vocht 
produceren, geen afvoergassen laten vrijkomen 
en in een ruimte kunnen worden geplaatst waar 
slechts beperkte ventilatie mogelijk is.

De Polygon indirect gestookte heaters kunnen door 
middel van een verdeelstuk en luchttransportslangen 
de warmte optimaal over een ruimte verdelen  
of zelfs meerdere ruimten tegelijk verwarmen.  
Met een flexibele luchttransportslang kan de 
meest lastig bereikbare plaats verwarmd worden. 
De temperatuur kan door een thermostaat worden 
geregeld. Indirect gestookte heaters kunnen zowel 
binnen als buiten de te verwarmen ruimte 
opgesteld worden. 

Indirect gestookt

•  100% Schone en droge warmte

•  Tank voor 10-16 branduren

Werkingsprincipe
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Vanwege hoge kosten in het energieverbruik 
of onvoldoende capaciteit aan elektriciteit 
op de bouw zijn electraheaters in de grotere 
bouwwerken vaak minder bruikbaar en komt  
een oliegestookte heater meer in aanmerking.

Opstelling van de heaters
De meeste heaters kunnen zowel binnen als buiten 
worden opgesteld. Zorg altijd dat de heaters 
voldoende lucht aan kunnen zuigen. Controleer 
geregeld of deze aanzuiging niet belemmerd wordt. 

De indirect gestookte heater kan ook buiten  
op re-circulatie worden gezet door zowel slangen 
voor de toevoer en afvoer te gebruiken. Indien 
deze heater binnen wordt opgesteld, is een juiste 
aansluiting van het afvoergassenkanaal belangrijk.

Een oliegestookte heater die binnen is opgesteld 
en/of op re-circulatie staat, zal veel minder brandstof 
verbruiken dan een buiten opgestelde heater.

Energieverbruik en -kosten
Electraheaters worden veelvuldig toegepast 
vanwege het bedieningsgemak en de productie 
van droge, schone warmte. 

Zeker voor kleine ruimten, met een inhoud tot 
circa 500 m3, is de electraheater een prima 
verwarmingsbron die tegen een aantrekkelijk 
tarief te huur is. Er moet echter wel rekening mee 
gehouden worden dat de energiekosten van een 
electraheater aanmerkelijk hoger zijn dan ander 
warmtebronnen. 

Brandstoftanks
De bijbehorende verplaatsbare brandstoftanks 
moeten volgens het Ministerie van Sociale Zaken 
voldoen aan de CPR 9-6 (Commissie Preventie 
Rampen) waarin een verwijzing staat naar de 
BRL744 (Beoordeling Richtlijn). 

In deze richtlijn staat omschreven dat alleen  
KIWA gekeurde tanks gevuld met HBO mogen 
worden gebruikt. 

Infraroodheaters:
Toepassing: een grote ruimte waarin plaatselijk 
gewerkt wordt (“werkplekverwarming”).

Een infraroodheater is een “werkplekverwarming” 
die is gebaseerd op stralingswarmte. Hoewel 
er ook een oliegestookte uitvoering is, komt 
in het Polygon pakket alleen de elektrische 
infraroodheater voor. 

Een oliegestookte infraroodheater is namelijk 
een direct gestookte heater, dus met afgifte van 
rookgassen en vocht in de werkruimte. Bij dit 
soort verwarming moet flink geventileerd worden 
om het vocht kwijt te raken en zuurstofgebrek te 
voorkomen, voor zowel mens als apparatuur.  
De rookgassen zijn zeer ongezond en vormen 
vaak een bron tot ziekmeldingen. Daarnaast 
zijn deze heaters veelal voorzien van een kleine 
brandstoftank die zonder morsen van HBO op  
de werkvloer niet zijn te garanderen. De elektrische 
infraroodheater geeft daarentegen een zeer 
schone stralingswarmte zonder gevaren. 

Electraheater: 
Het energieverbruik van een 12 KW electraheater bijvoorbeeld, komt bij vollast en een gebruik 
gedurende 7 dagen op 2.016 KW, hetgeen neerkomt op een bedrag van ca. €400,= per week  
aan energiekosten. Voor grotere ruimten bevelen wij dan ook heaters aan die op olie of gas  
worden gestookt.

Oliegestookte heaters: 
Een buiten opgestelde heater verbruikt aanzienlijk meer energie en dus brandstof dan nodig is bij  
een binnen opgestelde heater. Dit komt omdat een binnen opgestelde heater verwarmt op basis  
van re-circulatie. Dit houdt in dat reeds verwarmde lucht hergebruikt wordt wat het energieverbruik 
verlaagt en het verwarmingsproces verkort.
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Om de verwarmingscapaciteit te berekenen voor een gebouw hebben we enkele gegevens nodig om de 
formule toe te kunnen passen. 
Q = de inhoud van de te verwarmen ruimte
T = temperatuursverschil (gewenste temperatuur – buitentemperatuur)
K-waarde = gemiddelde isolatiewaarde van het object

Gemiddelde K-waarden
-   Goede isolatie : k = 1,2
-   Gemiddelde isolatie : k = 2,2
-   Slechte isolatie : k = 3,0
-   Bijna geen isolatie : k = 4,0

De gewenste temperatuur is afhankelijk van de situatie. Wij geven u een aantal voorbeelden:
-   Vorstvrije temperatuur circa  : +5°C
-   Verwerking met waterdragende verf  : +10°C
-   Werktemperatuur circa  : +12°C
-   Productieverwerkingstemperatuur circa  : +15°C.

Voor de verwerking van bepaalde materialen worden specifieke eisen gesteld aan de relatieve vochtigheid 
en temperatuur van de omgeving, maar ook aan het vochtgehalte en de temperatuur van het te 
verwerken product. In dergelijke situaties raden wij u aan met de leverancier van het betreffende product 
contact op te nemen. Voor een snelle globale berekening van de verwarmingscapaciteit, voor met name 
kleine ruimten, kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande rekenformule:

Q = inhoud x K-waarde x temperatuurverschil = totale capaciteit in Kcal = 1,16 Watt 

Stel dat we een gemiddelde woning met een inhoud van 500 m³, temperatuur buiten -5°C, gewenste 
temperatuur binnen 10°C, K-waarde is 2,2, moeten verwarmen. 

De formule luidt dan:  
benodigde Watt = Q x T x K-waarde x 1,16
benodigde Watt = 500 x 15 x 2,2 x 1,16  = 19.140 Watt

Indien een nauwkeurige capaciteitsberekening gewenst is, met name 
voor grote ruimten, verdient het aanbeveling de warmteverliezen 
te berekenen. De Polygon adviseurs maken hiervoor graag een 
vrijblijvende afspraak met u. 

Berekening van de verwarmingscapaciteit
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Alle heaters kunnen uitgerust worden met verschillende uitblaasmogelijkheden. 
Standaard worden al onze heaters geleverd met een thermostaat, vonkenvanger en rookgasafvoer.

Heaters indirect oliegestookt

Type MOH61
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,2 kW
Verwarmings capaciteit 61 kW (52.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 3.100 m3/hr
Druk 150 Pa
Verbruik 6,5 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 180 mm
Afmeting lxbxh 1510 x 710 x 1280 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 190 kg

Type MOH61R
Spanning 230 volt
Aansluitvermogen 1,5 kW
Verwarmingscapaciteit  65 kW
Luchtvolume 4.500 m3/hr
Druk 250PA  
Branstof HBO1 
Temp. Regeling thermostaat 
Rookgasafvoer diameter 180 mm
Verbruik 6,5 ltr/hr
Afmeting lxbxh 2000 x 700 x 1280 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 225 kg

Type MOH65
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,2 kW
Verwarmings capaciteit 65 kW (55.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 2.400 m3/hr
Verbruik 7,5 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 160 mm
Afmeting lxbxh 2160 x 980 x 650 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 135 kg
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Heaters indirect oliegestookt

Type MOH101R
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 3,2 kW
Verwarmings capaciteit 101 kW (87.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 8.000 m3/hr
Druk 300 Pa
Verbruik 10,9 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 200 mm
Afmeting lxbxh 2230 x 720 x 1000 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 330 kg

Type MOH101R hoge druk
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 4,3 kW
Verwarmings capaciteit 101 kW (87.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 11.500 m3/hr
Druk 500 Pa
Verbruik 10,9 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 200 mm
Afmeting lxbxh 2230 x 720 x 1000 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 330 kg

Type MOH180R hoge druk
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 6,8 kW
Verwarmings capaciteit 170 kW (146.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 15.000 m3/hr
Druk 500 Pa
Verbruik 18,4 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 200 mm
Afmeting lxbxh 2900 x 800 x 1350 mm
Uitvoering container
Gewicht 600 kg

Type MOH185R hoge druk
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 6,8 kW
Verwarmings capaciteit 170 kW (146.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 15.000 m3/hr
Druk 500 Pa
Verbruik 18,4 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 200 mm
Afmeting lxbxh 2710 x 910 x 1520 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 425 kg
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Heaters indirect oliegestookt

Type ECON 235
Spanning 400 volt
Aansluitvermogen 5,5 kW
Verwarmingscapaciteit  235 kW
Luchtvolume  19.200 m3/hr / 500 Pa
Druk 500 PA  
Branstof HBO1 
Temp. Regeling thermostaat 
Rookgasafvoer diameter 200 mm
Verbruik  20 ltr/hr
Afmeting lxbxh 3100 x 1000 x 1750 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 750 kg

Type MOH245R
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 7,5 kW
Verwarmings capaciteit 245 kW (220.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 18.300 m3/hr
Druk 350 Pa
Verbruik 27,5 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 250 mm
Afmeting lxbxh 2900 x 1100 x 1750 mm
Uitvoering container
Gewicht 835 kg

Type MOH350R
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 8 kW
Verwarmings capaciteit 350 kW (301.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 24.000 m3/hr
Druk 350 Pa
Verbruik 36,7 ltr/hr
Brandstof HBO1
Temp. Regeling thermostaat
Rookgasafvoer diameter 250 mm
Afmeting lxbxh 4670 x 1250 x 2050 mm
Uitvoering container
Gewicht 1750 kg

Type MOH385
Spanning 400 volt
Aansluitvermogen 7.5 kW
Vermogen 385 kW
Luchtverplaatsing 23.500 m3/hr / 950 Pa
Verbruik HBO 37,6 ltr/hr
Afmeting lxbxh 3850 x 1200 x 2100 mm
Uitvoering in frame met hijsogen
Gewicht 1450 kg
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Heaters direct gasgestookt

Type MGH 42
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 0,1 kW
Verwarmings capaciteit 42 kW (38.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 7.600 m3/hr
Verbruik 3,1 kg/hr
Brandstof propaan
Temp. Regeling thermostaat
Afmeting lxbxh 600 x 370 x 510 mm
Uitvoering handvat
Gewicht 16 kg

Heaters warmwater gevoed 
Type MWH50
Spanning 230 volt - 50 Hz kW
Aansluitvermogen 0,5 kW
Verwarmings capaciteit 50 kW (220.000 Kcal/hr)
Luchtvolume 5.900 m3/hr
Brandstof warmwater 1750 ltr/hr bij 80/60°C 
Temp. Regeling thermostaat
Afmeting lxbxh 780 x 870 x 840 mm
Uitvoering frame
Gewicht 50 kg

Heaters Electra
Type MH2
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 2 kW
Verwarmings capaciteit 2 kW (1.730 Kcal/hr)
Luchtvolume 200 m3/hr
Temp. Regeling thermostaat
Afmeting lxbxh 250 x 250 x 370 mm
Uitvoering frame
Gewicht 8 kg

Type MH3
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 3 kW
Verwarmings capaciteit 3 kW (2.550 Kcal/hr)
Luchtvolume 360 m3/hr
Temp. Regeling thermostaat
Afmeting lxbxh 280 x 260 x 350 mm
Uitvoering frame
Gewicht 11 kg
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Heaters Electra

Type MH12
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 6 - 9 - 12 kW
Verwarmings capaciteit 12 kW (10.300 Kcal/hr)
Luchtvolume 600 m3/hr
Temp. Regeling 4 standen
Afmeting lxbxh 600 x 360 x 450 mm
Slangaansluiting 300 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 8 kg

Type MH18
Spanning 400 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 9 - 13,5 - 18 kW
Verwarmings capaciteit 18 kW (15.500 Kcal/hr)
Luchtvolume 1520 m3/hr
Temp. Regeling 4 standen
Afmeting lxbxh 470 x 400 x 580 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 33 kg

Infrarood

Type IRlamp
Spanning 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 2 kW
Verwarmings capaciteit 2 kW
Afmeting lxbxh 400 x 180 x 190 mm
Uitvoering statief
Gewicht 33 kg

Type IRpanel 10 IRpanel 15
Spanning 230 volt - 50 Hz 230 volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1 kW 1,5 kW
Verwarmings capaciteit 1 kW 1,5 kW
Temp. Regeling traploos traploos
Afmeting lxbxh 545 x 435 x112 mm 755 x 435 x 112 mm
Gewicht 6 kg 7 kg
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Airconditioning en koeling
Als de temperatuur stijgt, vermindert onze 
werkprestatie en kunnen er storingen in 
apparatuur optreden. Om dergelijke problemen 
te voorkomen verhuurt Polygon tijdelijke, 
verplaatsbare airconditioners in luchtgekoelde 
uitvoering. Dankzij deze airconditioners, die in 
diverse capaciteiten en uitvoeringen leverbaar  
zijn, is de temperatuur optimaal te reguleren. 

Toepasbaarheid:
•   Tijdelijk conditioneren van kantoren, 

computerruimten, tentoonstellingen,  
productie- en opslagruimten

•  Overbruggen bij vervanging of machine-uitval
•   Extra koeling bij (tijdelijke) productiestijging
•  Tijdelijke opslag en transport van producten 

Het basisprincipe van airconditioning:
De Polygon airconditioning is opgebouwd uit 2 delen; 
een koelmachine en een luchtbehandelingskast.  

De warme ruimte- en/of buitenlucht wordt door 
een luchtbehandelingskast aangezogen. In deze 
kast wordt de lucht 

gefilterd, gekoeld en met behulp van een traploos 
regelbare ventilator weer teruggeblazen in de 
ruimte. Op deze luchtbehandelingskast is een 
koelmachine aangesloten. Deze koelmachine is 
compleet opgebouwd met een circulatiepomp, 
buffervat en een gesloten koelsysteem gevuld 
met het ozonvriendelijke koudemiddel R 407. 
Doordat de koelmachine voorzien is van een groot 
intern buffervat is de temperatuursregeling zeer 
gelijkmatig. Ook pieken in de koelvraag worden 
hierdoor eenvoudig opgevangen. De interne  
pomp transporteert het gekoelde water met 
behulp van flexibele gewapende slangen naar  
de luchtbehandelingskast.

Toepassing van een koelmachine in combinatie 
met een luchtbehandelingskast bieden de 
volgende grote voordelen: 
•   Te behandelen luchtstroom is variabel  

instelbaar
•   Te behandelen lucht kan gemengd worden  

met verse buitenlucht

•   Koelcapaciteit is instelbaar van 1-100% in  
plaats van aan-/uitregeling

•   Aanzuigtemperatuur van de luchtbehandeling-
skast kan variëren tussen ± 5 tot 40ºC

•   De geluidsbron kan tot ± 100 meter verder 
opgesteld kan worden

•   Beperking geluidsoverlast is mogelýk aangezien 
de geluidsbron tot ± 100 meter verder 
opgesteld kan worden

•   Naast koelen kan dezelfde installatie  
beperkt verwarmen

•   Installatie kan uitgebreid worden met extra  
be- en ontvochtiging

Luchtverdeling
De luchtbehandelingskast en de koelmachine 
worden buiten de te koelen ruimte opgesteld. 
Met behulp van flexibele luchtslangen wordt de 
geconditioneerde lucht de ruimte ingebracht.  
Om zoveel mogelijk tochtproblemen te voorkomen, 
kan de lucht in de ruimte met behulp van 
geperforeerde slangen of uitblaasplenums 
verdeeld worden. 

Regeling
Om temperatuur en/of luchtvochtigheid te regelen 
zijn er diverse mogelijkheden van eenvoudig met 
behulp van een thermostaat of hygrostaat tot 
complete regelunits met temperatuur- en relatieve 
luchtvochtigheidsensors op afstand. 

Selectie en opstelling van Polygon koeling
De keuze van het soort airconditioner is sterk 
afhankelijk van het gebruiksdoel, gebouw-
constructie en de omgeving. Elke situatie is  
anders, zodat er meestal geen standaard oplossing 
mogelijk is. Daarom maken onze experts graag een 
vrijblijvende afspraak met u om de mogelijkheden  
te bespreken.

Speciale toepassingen
Veel van de Polygon airconditioners zijn uitgevoerd 
als heatpump. Hierdoor is het mogelijk om met 1 
installatie zowel te koelen als te verwarmen. Indien 
gewenst kan de installatie worden uitgebreid met 
een sorptiedroger en/of luchtbevochtiger.
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Chiller

Type CH121 
Spanning 400 Volt 
Aansluitvermogen 16 kW 
Vermogen 35 kW (6 / 11ºC) 
Afmeting lxbxh 2400 x 950 x 1700 mm 
Uitvoering in frame met hijsogen 
Gewicht leeg 450 / vol 700 kg 

Type CH301
Spanning 400 Volt
Aansluitvermogen 34 kW
Vermogen 70 kW (6 / 11ºC)
Afmeting lxbxh 2700 x 1050 x 2050 mm
Uitvoering in frame met hijsogen
Gewicht leeg 900 / vol 1300 kg

Allen te gebruiken in combinatie met ECON 235 Heater 
Type ECON 235 
Spanning 400 Volt 
Aansluitvermogen 6 kW 
Vermogen 50 kW bij 20ºC / 60% 
Vermogen 100 kW bij 28ºC / 60% 
Afmeting lxbxh 2140 x 1920 x 2200 mm 
Uitvoering wielen met hijsogen 
Gewicht leeg 600 / vol 890 kg 

Type Ventilator convector 7
Spanning 230 Volt
Aansluitvermogen 0,45 kW (electrische heater 3kW)
Vermogen 6,9 kW (6 / 11ºC)
Luchtverplaatsing 1245 m3/hr
Afmeting lxbxh 1750 x 300 x 900 mm
Uitvoering in frame
Gewicht 50 kg

Type Ventilator convector 15
Spanning 230 Volt
Aansluitvermogen 0,8 kW (electrische heater 3kW)
Vermogen 15 kW (6 / 11ºC)
Luchtverplaatsing 2200 m3/hr
Afmeting lxbxh 550 x 370 x 1750 mm
Uitvoering staand
Gewicht 65 kg
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Airco

Type AR3.5
Spanning 230 Volt
Aansluitvermogen 1,5 kW
Vermogen 3,5 kW
Afmeting lxbxh 550 x 450 x 850 mm
Uitvoering mobiel
Gewicht 45 kg

Type AR65
Spanning 230 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 2,76 kW
Koel cap. Max. 6,5 kW
Temp. Regeling thermostaat
Afmeting lxbxh 860 x 390 x 1250 mm
Uitvoering op wielen
Gewicht 119 kg
Warmtewisselaar spanning 230 - 50 Hz
Aansluitvermogen 76 Watt

Ventilatie
Polygon beschikt over een uitgebreid programma
mobiele ventilatoren. Deze ventilatoren kunnen 
afzuigen of inblazen, zijn vrij uitblazend of worden 
met een luchttransportslang toegepast.
Ventilatoren worden bijvoorbeeld gebruikt  
als hulpmiddel bij:
•   Drogen; een droger gecombineerd met een 

ventilator geeft een versneld vochttransport 

vanuit de constructie. Dit resulteert in een 
verkorting van het droogproces

•   Verwarmen; een ventilator geeft hierbij  
een juiste verdeling van de temperatuur

•   Luchtverversing
•   Rookgasafzuiging
•   Lasdampafzuiging
•   Stofafzuiging

Airhandler
Type AH4 Type AH6
Spanning 400 Volt - 50 Hz Spanning 400 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 2,5 kW Aansluitvermogen 3,95 kW
Koelcapaciteit 25 kW Koelcapaciteit 65 kW
Luchtvolume 4.000 m3/hr Luchtvolume 6.000 m3/hr
Druk 500 Pa Druk 500 Pa
Afmeting lxbxh 2800 x 700 x 1050 mm Afmeting lxbxh 2450 x 1530 x 1250 mm
Uitvoering offshore frame Uitvoering offshore frame
Gewicht 900 kg Gewicht 1370 kg
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Fans
Type Turbo Fan 
Spanning 230 Volt - 50 Hz 
Aansluitvermogen 1 kW 
Luchtvolume 4.500 m3/hr 
Regeling 3 standen 
Ip-Klasse 55 
Afmeting lxbxh 560 x 482 x 534 mm 
Uitvoering kunststof behuizing 
Gewicht 19 kg

Ventilatoren
Type AX36
Spanning 230 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 0,75 kW
Luchtvolume 3.600 m3/hr
Druk 580 Pa
Regeling aan/uit
Afmeting lxbxh 432 x 356 x 534 mm
Uitvoering kunststof behuizing
Gewicht 15 kg

Type AX45
Spanning 230 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 0,23 kW
Luchtvolume 4.500 m3/hr
Druk 80 Pa
Regeling 3 standen
Ip-Klasse 65
Afmeting lxbxh 210 x 510 x 510 mm
Uitvoering kunststof behuizing
Gewicht 12,5 kg 

Type AX70
Spanning 230 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 0,46 kW
Luchtvolume 7.000 m3/hr
Druk 80 Pa
Regeling 3 standen
Ip-Klasse 65
Afmeting lxbxh 240 x 620 x 620 mm
Uitvoering kunststof behuizing
Gewicht 15 kg
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Type AX130
Spanning 400 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 3,7 kW
Luchtvolume 13.500 m3/hr
Regeling aan/uit
Afmeting lxbxh 700 x 650 x 700 mm
Uitvoering kunststof behuizing
Gewicht 55 kg

Type Hogedrukfan
Spanning 230/400 Volt - 50 Hz
Aansluitvermogen 1,1 kW
Luchtvolume 180 m3/hr
Regeling aan/uit
Afmeting lxbxh 440 x 306 x 315 mm
Gewicht 25 kg
Druk 130 mbar

Luchtfilterkasten
Type Filterkast 150000
Filter volume 15.000 m3/hr
Filterklasse G4 - G10
Afmeting lxbxh 1770 x 830 x 2150 mm
Uitvoering in frame met lepelgaten
Gewicht 250 kg

Type Filterkast 300000
Filter volume 30.000 m3/hr
Filterklasse G4 - G10
Afmeting lxbxh 1770 x 1450 x 2150 mm
Uitvoering in frame met lepelgaten en hijsogen
Gewicht 400 kg

Olieopvoerpompen 
Type Olieopvoerpomp 90 meter
Spanning 400 Volt
Aansluitvermogen 0,75 kW
Pompvolume 250ltr/hr bij 30mtr. 100ltr bij 90mtr.
Afmeting lxbxh 600 x 400 x 400 mm
Uitvoering in koffer
Gewicht 35 kg
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Kabel Haspel

Zwerfkast Verdeelblok

Verlengkabel
10 meter 230 V 20 Amp.
25 meter 400 V 32 Amp.
25 meter 400 V 63 Amp.

25 meter 400 V 125 Amp.
Haspel 230 V 20 Amp.

Toebehoren

Verdeelblok/Zwerfkast
2 x 400 V 32 Amp.
1 x 400 V + 3 x 230 V 32 Amp.
6 x 230 V + 2 x 400 V 40 Amp.
6 x 230 V + 2 x 400 V (32) + 2 x 400 V (63) 125 Amp.

Slangen
Flexible slang (blauw) Flexible slang (grijs) 
verzwaard per 10 meter: lichte uitvoering:
160 mm  450 mm 80 mm  160 mm
300 mm 500 mm  100 mm 200 mm
370 mm 600 mm  125 mm
400 mm  

Brandstof opslagtanks
Brandstof opslagtanks KIWA 
inhoud 1000 liter 1600 liter 2000 liter 3000 liter

Brandstoftanks
De bijbehorende verplaatsbare brandstoftanks moeten 
volgens het Ministerie van Sociale Zaken voldoen aan 
de CPR 9-6 (Commissie Preventie Rampen) waarin een 
verwijzing staat naar de BRL744 (Beoordeling Richtlijn). 

In deze richtlijn staat omschreven dat alleen KIWA 
gekeurde tanks gevuld met HBO mogen worden gebruikt.

Regelapparatuur
Regelapparatuur:
Thermohygrograaf temp. en R.V.
Hygrostaat 10 tot 100%
Brandstof opvoerpomp tbv Oliegestookte heaters
40 liter
80 liter

Tank 1000

Tank

Hygrostaat
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Lekdetectie & Thermografie
Opsporen van lekkages
Traditionele manieren om lekkages op te sporen 
zijn vaak destructief.

Tegenwoordig is het dankzij moderne meet- en 
detectieapparatuur mogelijk om lekkages op 
te sporen voordat de bouwkundige constructie 
opengebroken wordt.

Met deze moderne technieken kan onnodig hak- 
en breekwerk voorkomen worden.

Als het vermoeden bestaat dat er een lekkage 
aanwezig is, moet men zo snel mogelijk de 
oorzaak ervan lokaliseren en bepalen hoeveel 
schade er veroorzaakt is.

Wachten maakt de schade groter. Meestal is de 
oorzaak voor deze aarzeling de vrees dat op de  
traditionele manier onnodig vloeren en wanden 
worden opengebroken.

Een probleem met traditionele lekdetectie is dat het 
moeilijk is om erachter te komen waar precies de 
lekkage aanwezig is. Water kan zich zijwaarts over 
grote afstanden verplaatsen voordat het zichtbaar 
begint te lekken of vochtige plekken veroorzaakt. 
Dit betekent vaak dat de lekkage al geruime tijd 
aanwezig kan zijn voordat deze opgemerkt wordt.

Onzichtbare lekkages veroorzaken ook specifieke 
fysische fenomenen die vrij gemakkelijk te 
ontdekken zijn: een verhoogd vochtgehalte, 
temperatuurverschillen en geluidseffecten  
als lekruis.

Deze lekkagesymptomen hebben tot de 
ontwikkeling van een reeks moderne meet- en 
detectie technieken geleid.

Oorzaken waarvoor lekdetectie-onderzoek 
gebruikt wordt zijn: 
•   Lekkage in koud- en warmwaterleidingen
•   Lekkages in verwarmingsleidingen in wanden, 

vloeren en plafonds
•   Vloerverwarmingsleidingen
•   Lekkages in afvoeren en rioleringen
•   Lekkages van platte daken
•   Bouwtechnische lekkages veroorzaakt door 

constructiefouten of inwendige condensatie enz

Technieken om de plaats van de lekkage  
te bepalen
Indien er installatietekeningen van de woning 
aanwezig zijn kan op voorhand een indruk 
verkregen worden over het verloop van de water- 
en afvoerleidingen.

Vervolgens wordt er een uitgebreide detectie 
uitgevoerd naar de plaats van de lekkage.

Omdat de meeste lekkages niet hetzelfde zijn, 
is het onmogelijk om een gestandaardiseerde 
methode toe te passen. Voor elke lekkage dient 
de meest effectieve meet- en  detectie techniek 
toegepast te worden.        

Vochtmetingen
Op de constructie worden vochtmetingen 
uitgevoerd. Niet alleen om een inzicht te krijgen 
waar zich de hoogste concentratie vocht bevindt 
maar tevens een indicatie kan worden verkregen 
waar de lekkage zich mogelijk bevindt. Ook kan 
bepaald worden of een geforceerde droging 
van de constructie na afloop van de detectie 
noodzakelijk is.

Wateranalyse
Door het analyseren van een genomen monster 
van het lekwater kan inzicht worden verkregen 
over de herkomst. Fecale resten, aanwezigheid 
van chloor, ammoniak, ijzer,…kunnen duiden op 
leidingwater, regenwater, grondwater, rioolwater,…

Drukmetingen
Door het uitvoeren van een drukmeting kan  
verlies op water- en verwarmingsleidingen  
worden vastgesteld.

Indien een groot leidingsysteem onderzocht 
moet worden, kan het zijn dat bijvoorbeeld 
een verwarmingsinstallatie in meerdere delen 
onderverdeeld moet worden of dat expansievaten 
afgekoppeld moeten worden. Overleg met de 
plaatselijke installateur is dan noodzakelijk.

Afhankelijk van de resultaten van voorgaande 
handelingen, kan dan de meest geschikte 
detectie-techniek worden toegepast.
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Akoestische lekdetectiemeting
Met deze meting wordt de plaats bepaald van 
de lekkage op een water- of verwarmingsleiding 
op grond van de geluidsgolven die de lekkage 
voortbrengt. Met een zeer gevoelige microfoon en 
een speciale versterker met hoofdtelefoon wordt 
de exacte plaats van de lekkage vastgesteld op 
grond van het geluidspatroon.

Deze methode is in de meeste gevallen bruikbaar 
en heeft een hoge nauwkeurigheidsgraad.

Electro-akoestische detectiemeting
Met deze meting wordt de plaats van leidingen, 
welke in de bouwkundige constructie zijn 
weggewerkt, vastgesteld door het gecreëerde 
elektrische veld op deze leiding af te zoeken door 
middel van een zoekspoel.

Thermografische 
scanner
De techniek van 
infrarood wordt 
toegepast voor 
het lokaliseren 
van lekkages in 

verwarmingsinstallaties, vloerverwarmingsleidingen 
en warmwaterleidingen maar ook problemen 
van bouwkundige aard zoals koudebruggen, 
condensatieproblemen, bepaling van 
isolatiewaarde in gevels, etc.

Kleurstof
Door het toedienen van kleurstof in de leidingen 
kan vastgesteld worden of er sprake is van 
een leidinglekkage of een niet-waterdichte 
bouwkundige constructie.

Ook kan met kleurstof vastgesteld worden hoe het 
verloop van een afvoerstelsel is samengesteld. 

Endoscopie 
De toegepaste 
techniek maakt 
het mogelijk om 
inspectie uit te 
voeren in niet 
begaanbare ruimtes 

zoals leidingschachten, kruipruimten, opslagtanks, 
spouwmuren, onder baden en douchecabines. 

Door het aanbrengen van een kleine inspectie 
opening, 10 mm, kunnen ruimtes non destructief 
geinspecteerd worden op de aanwezigheid van 
lekkages, gebreken en de aanwezigheid van 
schimmelvorming. 

Traceergas techniek
Lekkages in water- en verwarmingsleidingen 
maar ook afvoeren en rioleringen kunnen door 
het toedienen van een traceergas worden 
gedetecteerd.

Het voordeel van het toedienen van een traceer-
gas is dat het ingebrachte gas sneller door het lek 
uittreedt dan water en vervolgens het gas - welke 
door de constructie omhoog komt - kan worden 
gedetecteerd door middel van een ‘snuffelaar’ 
voor de juiste plaatsbepaling van het lek.

Rioolcamera 
Deze techniek maakt het mogelijk om inspectie uit 
te voeren in afvoeren vanaf 32 mm. 

Slechts weinig riool -en lekdetectie bedrijven 
maken gebruik van deze techniek om de 
kleine afvoeren te inspecteren op mogelijke 
leidingbreuk, verstoppingen en/of aangetaste 
overgangsaansluitingen. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
van Polygon Nederland B.V. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag d.d. 12 november 2010 onder 
nummer 28030503.

Artikel 1 Toepasselijkheid en begripsomschrijvingen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes 
en werkzaamheden en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen 
tussen Polygon Nederland B.V. en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet 
mochten leiden of niet in verband staan met een Overeenkomst.

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
a.  Werkzaamheden: alle diensten en leveringen van Polygon Nederland B.V., waaronder: 

1.  industriële reiniging: het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, 
afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in industriële gebouwen, 
installaties, magazijnen etcetera, ongeacht of deze Werkzaamheden periodiek of 
incidenteel worden uitgevoerd;

 2.  gevelreiniging: het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden 
ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de 
materiaalsoort of -structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen 
van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking een en ander in 
de ruimste zin van het woord;

 3.  calamiteitenreiniging: het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren 
van opstallen, voorraden, machines en/of inventaris/inboedel  een en ander in de ruimste 
zin van het woord;

 4.  klimaatbeheersing: drogen, warmen, koelen, een en ander in de ruimste zin van het 
woord;

 5. lekdetectie, een en ander in de ruimste zin van het woord;
 6. reconstructiewerkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord.

b. Partijen:
 1.  Opdrachtgever: 

de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze 
voorwaarden Werkzaamheden worden verricht; 

 2.  Opdrachtnemer: 
Polygon Nederland B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, die op basis van deze 
voorwaarden ten behoeve van Opdrachtgever Werkzaamheden uitvoert. 

c.  Werkomschrijving: 
een aan de opdrachtbevestiging gehecht formulier, waarop de Opdrachtnemer in overleg 
met de Opdrachtgever een omschrijving geeft van de te verrichten Werkzaamheden, en 
van de te verzorgen en/of voorbereidingsmaatregelen welke door de Opdrachtgever zullen 
worden getroffen. Bij periodiek te verrichten Werkzaamheden zal op het formulier tevens 
worden aangegeven in welke frequentie de verschillende Werkzaamheden zullen worden 
verricht.

d.  Object: 
het te behandelen, c.q. te reinigen oppervlak, gebouw, de installatie, voorraad, 
inventaris/inboedel en andere roerende en/of onroerende zaken ten behoeve waarvan 
Werkzaamheden dienen te worden verricht.

Artikel 2 Offerte

Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag 
door Opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en opdrachtbevestiging

a.  Nadat door de Opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door 
toezending aan de Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus de Werkomschrijving, 
mag de Opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de Opdrachtgever zich met de 
opdrachtbevestiging en Werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de 
Opdrachtgever binnen acht dagen na de dag waarop deze de opdrachtbevestiging en 
Werkomschrijving wordt geacht te hebben ontvangen de Opdrachtnemer door middel van 
een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

b.  Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de offerte en/of opdrachtbevestiging en de daarbij 
behorende Werkomschrijving zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende 
overeenkomst. 

c.  Bij eenmalige Werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de offerte en/of 
opdrachtbevestiging en de daarbij behorende Werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, 
doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering 
der Werkzaamheden wordt begonnen.

d.  Als geen schriftelijke bevestiging plaatsvindt van de inhoud van de overeenkomst, komt de 
overeenkomst overigens tot stand als door Opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven aan 
de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de offerte en/of opdrachtbevestiging is overeengekomen 
zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 6, lid b, en artikel 9, lid c, van deze 
algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen schriftelijk 
zijn overeengekomen. Aanvullende opdrachten kunnen evenwel ook mondeling door 
Opdrachtnemer worden verstrekt en door Opdrachtgever worden aanvaard.

Artikel 5 Onderaanneming

a.  De aannemer zal slechts met toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet 
vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden. 

b.  De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden 
en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

c.  Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden voor 
Onderaanneming OSB van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

a.  Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen - niet zijnde christelijke 
of nationale feestdagen - van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende 
bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van Opdrachtgever 
dan wel Opdrachtnemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

b.  De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen 
Werkomschrijving en/of opdrachtbevestiging, met dien verstande dat door Opdrachtnemer 
aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk zijn 
toegestaan.

c.  De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbowet en binnen 
de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

a.  Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst of, bij eenmalige Werkzaamheden, 
bij inspectie direct na oplevering door de Opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de 
uitvoering van de Werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de 
overeengekomen Werkomschrijving, of indien de Opdrachtgever constateert dat het 
resultaat van de verrichte Werkzaamheden duidelijk beneden een tevoren schriftelijk 
afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal de Opdrachtgever na constatering Opdrachtnemer 
binnen 14 dagen door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van de door 
hem geconstateerde afwijking.

b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat ten minste:
 1.  een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de 

geconstateerde afwijking;
 2.  een redelijke termijn waarbinnen Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te 

herstellen.
 c.  Indien door Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde en door 

Opdrachtnemer geaccepteerde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat 
het Opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke 
tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer 
hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst 
zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 
maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke 
afweging van de belangen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer een zodanige afwijking 
niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

a.  Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en 
reinigingsmiddelen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze 
van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

b.  In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal Opdrachtgever het voor de 
Werkzaamheden benodigde water, gas, elektriciteit, lucht en stoom kosteloos beschikbaar 
stellen. Bij Werkzaamheden aan de buitenkant van een gebouw, is het  Opdrachtnemer 
toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen, welke aan het gebouw ten 
behoeve van buiten Werkzaamheden aanwezig zijn. Indien de (nuts)voorzieningen niet 
toereikend zijn, komen de kosten voor inhuur voor rekening van Opdrachtgever.

c.  In overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen voldoende afsluitbare ruimten 
voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de Opdrachtnemer, kosteloos 
ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is ook overigens gehouden om de 
bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van 
Opdrachtnemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader 
te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het 
behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de Werkzaamheden 
ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van Opdrachtnemer. 
Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Opdrachtnemer eraan mee te 
werken, dat Opdrachtnemer bedoelde zaken terugneemt.

d.  In overleg met Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ten behoeve van het personeel van 
Opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals kleedruimten, 
berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

a.  De door Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige wettelijke 
toeslagen en zijn gebaseerd op de bij de opname van de Werkzaamheden geconstateerde, 
respectievelijk aangenomen staat van het Object. Voor rekening van Opdrachtgever zijn 
voorts alle heffingen van overheids- of andere instanties alsmede rechten of belastingen, die 
terzake van het gebruik en/of de installatie van apparatuur mochten worden geheven, met 
inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

b.  Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die 
naar het oordeel van de Opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die 
prijsaanpassing in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 
geschieden.

c.  Indien, bij periodiek uit te voeren Werkzaamheden, tijdens de looptijd van de overeenkomst 
een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Opdrachtnemer, ten gevolge 
van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO dan wel als gevolg van wetten, besluiten 
of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen 
plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen 
en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel 
overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking 
toegestane maximale prijswijziging. 

  Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan de aannemer 
overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling 
van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer acht kunnen slaan op 
de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde 
informatie over de kosten ontwikkeling in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, die 
wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant.

Artikel 10 Huur

a.  De huurprijs van apparatuur omvat uitsluitend, tenzij het tegendeel is overeengekomen, 
de prijs voor de huur van apparatuur en toebehoren exclusief verbruikskosten (brandstof, 
energie, etc.) en wordt altijd voor een gehele dag, week of maand in rekening gebracht. 
Ook wanneer de apparatuur niet gebruikt wordt tijdens de huurperiode, is Opdrachtgever 
huur aan Opdrachtnemer verschuldigd. Indien de kostprijzen of de prijzen, waardoor 
Opdrachtnemer de zaken en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het 
totstandkomen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft 
Opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 

b.  Het transport van de apparatuur zal op een in onderling overleg te bepalen wijze 
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geschieden. Transport van de apparatuur geschiedt voor risico van Opdrachtnemer, 
voorzover het door Opdrachtnemer wordt verzorgd, en in alle andere gevallen voor risico 
van Opdrachtgever. Bij retournering dient de conditie van de apparatuur gelijk te zijn aan 
die op het moment van levering; bij schade of vermissing worden aan de Opdrachtgever de 
reparatie- respectievelijk vervangingskosten in rekening gebracht. De opgegeven levertijden 
zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

c.  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie waarin/bij/op de gehuurde 
apparatuur moet worden opgesteld te allen tijde goed bereikbaar is voor alle gangbare 
wegtransportmiddelen.

d.  Opdrachtgever verplicht zich de apparatuur gedurende de huurperiode in goede staat 
te houden o.a. d.m.v. dagelijks controle op werking van de apparatuur en leging van de 
wateropvangbakken. Oneigenlijk gebruik van de apparatuur is niet toegestaan. Het is 
Opdrachtgever voorts niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of op andere 
wijze aan derden af te staan.

e.  Opdrachtnemer is bevoegd gedurende de overeengekomen huurperiode te allen tijde 
controle op het gehuurde uit te oefenen of te laten uitoefenen.

f.  De huurperiode is inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen en gaat in op de dag 
waarop de apparatuur door Opdrachtgever is opgehaald, of door Opdrachtnemer bij 
de Opdrachtgever is bezorgd, en loopt tot en met de dag waarop de apparatuur door  
Opdrachtgever wordt terugbezorgd bij de Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij 
Opdrachtgever wordt opgehaald. Gedurende de hele huurperiode dient  Opdrachtgever het 
gehuurde te verzekeren tegen brand, diefstal alsmede alle van buiten komende onheilen op 
basis van nieuwwaarde. Onderhuur of uitlenen door  Opdrachtgever van het gehuurde is 
niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van  Opdrachtnemer.

g.  Behoudens voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer mogen reparaties aan en 
inspecties van de apparatuur en toebehoren uitsluitend worden uitgevoerd door personeel 
van Opdrachtnemer. Voor stilstand veroorzaakt door een storing of defect aan de 
apparatuur of toebehoren geldt een reductie van de huurprijs vanaf het moment waarop de 
storing/het defect aan Opdrachtnemer is gemeld, mits de stilstand ten minste 24 uur heeft 
geduurd. De reductie geldt voor de duur van de storing (vanaf 24 uur) en is gelijk aan de 
verschuldigde huurprijs over die periode, gerekend in hele dagen. Storingen en defecten 
dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan bij  Opdrachtnemer te worden gemeld. 
Opdrachtnemer dient gedurende de gehele periode van 24 uur volgend op de melding 
in de gelegenheid te worden gesteld de storing/het defect te verhelpen; Opdrachtgever 
zal aan Opdrachtnemer te allen tijde toegang verlenen tot het gehuurde. Reductie wordt 
niet gegeven indien de storing/het defect voortvloeit uit onzorgvuldig handelen van 
Opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling

a.  Bij eenmalige Werkzaamheden dient voor de aanvang van de Werkzaamheden, bij 
wijze van voorschot, betaling van 30% van de aanneemsom te geschieden op een door 
Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Bij niet-eenmalige Werkzaamheden 
vindt facturering plaats op de in de offerte/opdrachtbevestiging genoemde tijdstippen. 
Indien de offerte/opdrachtbevestiging hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats 
uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode dan wel aan het 
einde van de huurperiode.

b.  Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten of te 
verrekenen. 

c.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de 
Opdrachtgever in verzuim geraakt, zonder dat zulks afzonderlijke ingebrekestelling behoeft. 
De tengevolge van het verzuim ontstane kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 
worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Vanaf de dag van verzuim is de wettelijke 
rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt 
aangemerkt. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of compensatie.

d.  Indien, ondermeer bij brand- en roetreiniging, de Werkzaamheden van  Opdrachtnemer 
strekken tot het herstellen van de schade waarvoor van de kant van Opdrachtgever recht 
bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zal Opdrachtgever meewerken aan een 
cessie van zijn vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat 
onverlet de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de BTW, indien en voorzover 
deze niet in de verzekeringsgelden zijn inbegrepen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer Opdrachtnemer zaken aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Opdrachtnemer zich 
de eigendom van de zaken voor, totdat de op de zaken betrekking hebbende rekeningen door  
Opdrachtgever zijn betaald. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de 
zaken, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die 
zaken door haar aan Opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

a.  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde/bewerkte 
Object wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. 
nalatigheid van Opdrachtnemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van 
de overeengekomen Werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan 
het te factureren respectievelijk overeengekomen bedrag van de behandeling/bewerking 
die is toegepast, zulks met een maximum van € 1.134.000,00. Boven € 1.134.000,00 is 
Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

b.  De schade, zoals bedoeld in lid a waarvoor de Opdrachtnemer tot aan het genoemde 
maximum aansprakelijk is, blijft te allen tijde beperkt tot de directe materiële schade 
en letselschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade 
en gevolgschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door verlies 
van (bedrijfs)gegevens van Opdrachtgever of derden die waren opgeslagen op 
informatiedragers die zijn behandeld of bewerkt door Opdrachtnemer.

c.  Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten 
met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder 
opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in 
aanmerking tot het bedrag waartegen Opdrachtnemer verzekerd is en tot het bedrag  
dat in een voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, zulks steeds tot  
een maximum verzekerd bedrag van € 50.000,00 per aanspraak met een maximum van  
€ 100.000,00 per verzekeringsjaar.

d.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in 
gegevens die door of namens Opdrachtgever zijn verstrekt dan wel voor schade die het 
gevolg is van een eigen gebrek van het Object.

e.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten 
gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

f.  Bij reiniging, anders dan periodiek schoonmaakonderhoud, aanvaardt Opdrachtnemer geen 
aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d., 
behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtgever .

g.  Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk.

h.  Voor de overeengekomen Werkzaamheden waarbij materialen worden gebruikt of verbruikt 
en/of afvalstoffen ontstaan, blijft Opdrachtgever eigenaar en verantwoordelijk voor de plaats 
waar en de wijze waarop Opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/
of afvalstoffen wil ontdoen.

i.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke 
veroorzaakt is en/of wordt door de gehuurde apparatuur en/of toebehoren of door het niet 
naar behoren functioneren daarvan, tenzij deze te wijten is aan grove schuld of opzet van 
Opdrachtnemer.

j.  Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

k.  Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval 
schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

Artikel 14 Garantie

Indien door Opdrachtnemer garanties worden verstrekt, betreffen deze alleen de door haar of 
namens haar aan het Object verrichte handelingen/bewerkingen.

Artikel 15 Duur van de overeenkomst en beëindiging

a.  De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd c.q. voor de duur van 
een bepaald project, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b.  Beëindiging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan, door beide partijen, slechts bij 
aangetekend schrijven geschieden. 

 De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan: 
 -  bij opzegging door Opdrachtnemer: 

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied;
 - bij opzegging door Opdrachtgever: 
  1.  indien Opdrachtnemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: 

op het moment dat de nieuwe`opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer bekend 
is gemaakt;

  2.  indien Opdrachtnemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: 
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien 
verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, 
waarop de nieuwe Opdrachtnemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan 
Opdrachtnemer bekend is gemaakt. 
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

c.  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten 
overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 
enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment 
dat: 
1.  de wederpartij surséance van betaling aanvraagt danwel een verzoek tot het uitspreken 

van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen indient;
 2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 3.  de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen en ondanks 

herhaalde aanmaningen zijn verplichtingen niet nakomt.

d.  Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om, indien Opdrachtgever niet (tijdig) betaalt of de 
apparatuur niet zorgvuldig of niet deskundig gebruikt of verwaarloost, dan wel anderszins 
in gebreke is, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling door 
een enkele verklaring te ontbinden en de apparatuur onverwijld weer tot zich te nemen, 
onverminderd zijn recht op onmiddellijke nakoming en/of vergoeding van kosten, schade 
en rente, terwijl dan ook alle andere vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar zullen zijn. Opdrachtgever zal tevens gerechtigd zijn om de 
apparatuur terug te nemen; Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer onherroepelijk het 
recht zich toegang te verschaffen tot zijn terreinen en opstallen, alsmede tot andere 
plaatsen waar zich apparatuur mocht bevinden. Opdrachtgever kan in een dergelijk geval 
de eventuele schade die dit met zich mee mocht brengen niet verhalen op Opdrachtnemer.

Artikel 16 Overmacht

a.  Bij periodiek uit te voeren Werkzaamheden zal, indien de overeengekomen 
Werkzaamheden door overmacht bij de Opdrachtgever, of de door hem getroffen 
maatregelen, tijdelijk - ten hoogste 3 maanden - niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden 
uitgevoerd, geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor 
die periode. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan de hierboven genoemde 
termijn, zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs 
die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

b.  Indien bij eenmalige Werkzaamheden (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden geheel 
of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt bij aan het Object klevende 
aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen - zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
met elkaar in overleg treden om te bepalen of welke wijze de Werkzaamheden zullen 
worden beëindigd, of zullen worden voorgezet.

c.  Voorzover Werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan Opdrachtgever de kosten 
in rekening worden gebracht, welke met het oog op de uitvoering van de opdracht door 
de Opdrachtnemer zijn gemaakt. Voorzover Werkzaamheden zullen worden voortgezet, 
zal zulks geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 onder b. van deze 
algemene voorwaarden.

d.  De Opdrachtgever zal zich niet op overmacht als bedoeld in dit artikel kunnen beroepen 
met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen aan de Opdrachtnemer. 

Artikel 17 Geschillen

a.  Alle met de Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door 
Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en, voorzover 
bepalingen van dwingend karakter zich daartegen niet verzetten, als afwijking gelden. 

b.  Eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen worden 
berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Opdrachtnemer. 
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