
Aanvullende 
Koeling en 
Verwarming

Overzicht

Polygon biedt tijdelijke oplossingen in situaties waarbij 
schommelingen in temperatuur en vochtigheid problemen 
opleveren. Deze oplossingen resulteren in iedere gewenste 
klimatologische omgeving. 

In periodes waarin de temperatuur hoog is, kunnen 
processen ontregeld raken. Dit kan leiden tot vertragingen 
of zelfs volledige stilstand. Bovendien vergroot het de kans 
op storingen in machines en elektrische schakelstations wat 
de werkomstandigheden voor de medewerkers bemoeilijkt.

De Polygon specialisten zijn, mede door hun jarenlange 
ervaring op het gebied van vocht- en klimaatbeheersing, 
zeer geroutineerd in het selecteren en installeren van de 
meest geschikte oplossing waardoor voor iedere specifieke 
klant de optimale omgeving kan worden gecreëerd.  

Gebruik

Tijdelijke vochT- en 
klimaaTbeheersing

Reconditionering na 
brand- en waterschade

Lekdetectie 
en preventie

Tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

Oplossingen op maat voor beheersing 
van het dauwpunt.

Voorverwarmen van een nieuwe krachtcentrale in Hongarije.

www.polygongroup.com

Tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing is van 
essentieel belang tijdens perioden waarin 
temperaturen en luchtvochtigheid hoog 
zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen 
de continuïteit en instandhouding van 
productieprocessen in gevaar brengen.  
Het drogeluchtsysteem van Polygon, indien 
noodzakelijk in combinatie met koelers 
en/of heaters, is de meest eenvoudige 
en nauwkeurige manier om de juiste 
vochtomstandigheden en temperaturen  
te bereiken en te beheersen.

Om de kwaliteit van producten te kunnen 
waarborgen, is een consistente temperatuur 
en droge omgeving in opslagruimtes van groot 
belang. Vooral voor materialen die gevoelig 
zijn voor sterk wisselende, klimatologische 
invloeden is dit enorm belangrijk. Een stabiele, 
gereguleerde omgeving verlaagt het risico  
op vertraging door storingen en stelt de  
te behalen productkwaliteitsnormen en 
leveringsschema’s veilig.



Aanvullende koeling en verwarming

TOepassinG

Om inzicht te krijgen in het specifieke 
probleem en de hieruit voortkomende 
behoefte bezoekt de Polygon specialist 
allereerst de locatie. Om maatwerk te 
kunnen leveren, maakt Polygon gebruik 
van verschillende implementatiemethoden. 
Het uitsluitend reguleren en controleren 
van de temperatuur leidt niet in alle 
situaties tot het gewenste resultaat.  
Door het toepassen van technieken om 
de temperatuur te beheersen aangevuld 
met ontvochtiging kan de meest efficiënte 
oplossing wel bereikt worden.

Om zeker te stellen dat de oplossing 
aansluit op de behoefte van de klant 
en om de capaciteit van de benodigde 
apparatuur te bepalen, worden de 
volgende berekeningen uitgevoerd: 

• Afmetingen van de ruimte.

• Ventilatiecapaciteit.

• Transportbewegingen in de ruimte.

• Producteigenschappen.

•  Warmte- en vochtbelasting door  
zowel mens als machine.

Tijdelijke vochT- en 
klimaaTbeheersing

Nadat hij de benodigde gegevens  
heeft verzameld en geanalyseerd,  
voert de Polygon specialist geavanceerde 
berekeningen uit om vervolgens de  
meest geschikte apparatuur te  
kunnen selecteren.  

Polygon beschikt over in eigen beheer 
ontwikkelde apparatuur. Om aantasting 
van producten te voorkomen, wordt deze 
apparatuur voor specifieke industrietakken 
ingezet. Apparatuur die is ingezet in 
een sterk vervuilde omgeving, zal dus 
niet in de voedingsmiddelenbranche 
worden toegepast. Polygon onderhoudt 
alle apparatuur en controleert deze voor 
levering inclusief aansluitingen  
en accessoires. 

resulTaaT

Een volledig beheerst klimaat verzekert 

de productkwaliteit en productiviteit en 

verlaagt het risico op bedrijfsstilstand.

VOOrdelen

•  Aanmerkelijke besparing op 

energiekosten.

•  Integratie van milieuvriendelijke 

technologie.

• Verlaagd risico op storingen.

• Hogere productie- en productkwaliteit.

•  Consistente klimatologische omgeving 

zodat productieprocessen continue 

kunnen doordraaien.

•  Geen vertragingen door stilstandtijd 

van machines.

•  Mogelijkheden voor huur van de 

apparatuur in perioden dat inzet 

noodzakelijk en gewenst is.

• 24/7 service.
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Verwarmen van kleine bouwwerken. Tijdelijk drogen en koelen van vloeren.

Totale klimaatoplossing tijdens een transport 
per schip.

www.polygongroup.com


