
Verwarmen en 
koelen tijdens 
evenementen

Overzicht

In het verleden was het zeer complex en kostbaar om  
de verwarming en koeling tijdens evenementen te regelen.  
Om dit probleem op te lossen, heeft Polygon een 
geavanceerd systeem ontwikkeld om ruimtecondities 
efficiënter te beheersen.

Met behulp van speciale ventilatoren met een gepatenteerd 
regelsysteem kan Polygon een onmerkbare positieve  
druk tot stand brengen in de te conditioneren ruimte. 

Motoren met een optimaal rendement en scherp 
gekantelde ventilatorbladen zorgen voor een gelijkmatige 
verdeling van de ruimtelucht. Dit leidt tot een betere 
beheersing van de omgevingstemperatuur en aanmerkelijk 
lagere energiekosten.

Gebruik

Tijdelijke beheersing 
van TemperaTuur- en 

luchTvochTigheid

u kunt aanmerkelijk op uw energiekosten besparen.

Tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

Reconditionering na 
brand- en waterschade

Lekdetectie 
en preventie

www.polygongroup.com

Het systeem is geschikt voor o.a. 
(tentoonstelling)ruimten met hoge plafonds, 
circustenten, sporthallen en binnenmaneges. 
Het verwarmt in de winter en circuleert en 
koelt de lucht in de zomer. Het systeem is 
tevens geschikt voor vaste installaties.

Toepassing

Voor het bepalen van de mogelijke besparing 
wordt het temperatuurverschil tussen het 
hoogste en laagste punt van de ruimte 
vastgesteld. 

Nadat de gewenste criteria zijn aangegeven, 
berekenen de technici van Polygon de 
optimale condities waarbij ook rekening 
wordt gehouden met de isolatie van de 
buitenbekleding van de evenementruimte, 
ramen, blootstelling aan de zon, deuropeningen 
en het verwachte aantal bezoekers.



Verwarmen en koelen  
tijdens evenementen

PresTaTies

Het gelijkmatig en efficiënt verdelen van de 
ruimtelucht in o.a. hoge hallen, tenten en 
(tentoonstellings)ruimten kan verschillende 
problemen opleveren. Met gebruikmaking 
van dit systeem kunnen de technici 
van Polygon de benodigde capaciteit 
berekenen en de beste opstellingen  
van de apparatuur vaststellen. 

 
Veiligheid en het milieu

Toepassing van dit systeem is 
milieuvriendelijker omdat aanmerkelijk 
minder energie wordt verbruikt.  
De installaties voldoen aan alle  
industriële- en veiligheidsvoorschriften  
die relevant zijn voor het werken met 
mobiele verwarmings- en koelingsystemen.

Tijdelijke beheersing van 
TemperaTuur- en luchTvochTigheid

resulTaaT

Door het creëren van een homogene 
ruimtelucht ontstaat een comfortabel 
binnenklimaat voor de gebruikers tegen 
aanmerkelijk lagere energiekosten.

door een optimale luchtmenging wordt de besparing bereikt.

www.polygongroup.com

VOOrdelen

De voordelen van een Polygon 

verwarmings- en koelsysteem voor 

evenementen zijn:

•  Mobiele units.

•  Verwarming en koeling.

•  Ruimte inzetbaarheid.

•  Aanzienlijke besparing op   

 energiekosten.

•  Elk gewenst temperatuurprofiel.

•  Constante ventilatie.

•  Geschikt voor olie, gas en  

 elektrische verwarming.

•  Service ter plaatse (24/7).




