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Bedrijfsgegevens Airconet B.V. 
 

Bedrijfsnaam : Airconet B.V.  
Adres : Coenecoop 745 
  2741 PW Waddinxveen 
Telefoon : 0182-633009 
Fax : 0182-633207 
Website : www.airconet.nl 
E-mailadres : info@airconet.nl 
 
Inschrijving KvK : 29046229 
BTW nummer : NL007873281B01 
Rabobank : 32.72.24.088 
IBAN : NL72RABO0327224088 
BIC : RABONL2U 
 

 

Wij behouden ons het recht voor, modellen, prijzen, uitvoeringen, specificaties en 
voorwaarden in deze folder te wijzigen zonder opgaaf van redenen vooraf. Bij uitgave 
van een nieuwere versie van deze huurfolder vervallen alle oude versies. De nieuwste 
versie kunt u vinden op www.airconet.nl 

 
Huurprijzen - De huurtarieven zijn gebaseerd op een minimumtarief van één dag, van 8 

draaiuren. De weektarieven zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week van 8 draaiuren per 
dag; indien meer draaiuren worden gemaakt, worden de extra uren naar rato in rekening 
gebracht, met een maximum van twee maal het 8 uur tarief. De kosten van energie en 
smeermiddelen zijn voor rekening van de huurder. Vrachtkosten voor het bezorgen en/of 
ophalen van machines worden volledig berekend.   
 

 Informeer voor aantrekkelijke kortingen bij langere huurtermijnen 
 
Verzekering - De huurmaterialen van Airconet zijn standaard niet verzekerd.  
Verzekering van alle huurmaterialen tegen diefstal kunnen wij voor u verzorgen.  
Verzekeringskosten = huurtarief x 9 %.   
 
Transport – Wij zullen u altijd het meest gunstige tarief voor transport berekenen. Vraagt u 
om de transportprijs en wij maken een calculatie. 
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Airconet: Maatwerk in perslucht en koeltechniek  
 
Algemeen 
De start van Airconet gaat terug naar 1990. De activiteiten richtten zich in die tijd met name 
op persluchtvoorzieningen. In de praktijk bleek echter, dat de gebruiker bij afname van 
persluchtvoorzieningen vaak ook behoefte heeft aan industriële koeling. Airconet breidde 
daarom het assortiment uit met koelinstallaties. 
Inmiddels heeft Airconet een stevige positie opgebouwd in de industriële markt voor 
koeltechnische en persluchtinstallaties. Airconet staat te boek als specialist in de levering, 
installatie, onderhoud en verhuur van deze installaties. Of het nu om standaard producten of 
maatwerkoplossingen gaat, de engineers van Airconet hebben altijd de juiste oplossing 
voorhanden. 24 uur per dag, 7 dagen per week staan wij voor u klaar met onze service 
dienst. Airconet werkt volgens de VCA eisen en het kwaliteitssysteem is ISO gecertificeerd. 
 

Maatwerk 
Specialiteit van Airconet is machines leveren en bouwen volgens klantspecificaties. Heeft u 
speciale wensen op het gebied van perslucht- of koeltechniek dan bespreken die wij graag 
met u om tot een optimale oplossing te komen. Natuurlijk zorgen wij ook voor het onderhoud, 
ook weer speciaal afgestemd op uw wensen.  
Kortom voor zowel tijdelijke als permanente oplossingen, variërend van perslucht- tot 
persluchttechniek, staan wij graag voor u klaar.  
 
Onderhoud 
De continuïteit van het productieproces is goud waard. Dat is ook exact de gedachte die wij 
hoog in het vaandel hebben staan. Uw continuïteit is onze zorg en dat ervaart u in onze hele 
werkwijze. Het juiste onderhoud is daarvoor essentieel. 
 
Voor onderhoud aan waterkoelinstallaties met een koudemiddelcircuit is Airconet volgens de 
CFK wetgeving STEK gecertificeerd. Hierdoor heeft u de garantie dat onderhoud en 
modificaties volgens de huidige wetgeving worden uitgevoerd. 
 
Onze monteurs zijn breed inzetbaar. Zij beschikken over actuele technische kennis van 
perslucht- en koeltechniek en zijn VCA- en STEK-gecertificeerd. Naast het onderhouden en 
repareren van door Airconet geleverde apparatuur, bieden wij u deze diensten ook voor de 
bij u aanwezige installaties van andere gerenommeerde merken; 

 
 alle merken en soorten compressoren (gesmeerde en olievrije 
schroefcompressoren, schotten-, draaizuiger- en zuigercompressoren) 

 perslucht koel- en adsorptiedrogers 
 persluchtfiltersystemen 
 condenswater afvoer- en behandelingsapparatuur 
 regel- en bewakingssystemen voor compressoren 
 waterkoelmachines, vloeistofkoelers en koeltoren installaties 
 pompinstallaties voor koel- en proceswater 
 regel- en bewakingssystemen voor koelinstallaties 

 
Al onze servicewerkzaamheden worden uitgevoerd conform  
de geldende normen zoals ISO, VCA, STEK, NEN3140 en  
interne kwaliteit- en veiligheids opleidingen.  
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Persluchtinstallaties 
 
Indien u een tijdelijke persluchtinstallatie nodig heeft, vindt u in dit zeer uitgebreide 
huurprogramma een overzicht van onder andere compressoren en persluchtconditionering. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de mate van conditionering van de geleverde perslucht, 
om zo de geautomatiseerde productie te voorzien van droge, olievrije en/of schone perslucht. 
Indien de perslucht in aanraking komt met het product dan kan de perslucht alsnog extra 
ontdaan worden van eventuele bacteriën, zodat de perslucht steriel is. Om aan de gevraagde 
kwaliteitseisen te voldoen, wordt gebruik gemaakt van een scala aan persluchtfilters, 
persluchtkoeldrogers, absorptiedrogers en overige componenten.  
 
De opdrachtgevers  

Airconet bedient een brede groep van opdrachtgevers binnen de nationale en internationale 
industrie. Zij zijn niet alleen actief in de chemie, papier, kunststof, zuivel en overige industrie, 
maar ook in transport, tunnelbouw, scheepvaart, milieutechniek en bij diverse 
overheidsinstanties.  
De werkwijze is erop gericht om de opdrachtgevers te bedienen met betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke installaties.  
Om de continuïteit van de processen te waarborgen staat service hoog in het vaandel. 
 

M filter, fijn filter, filtreert tot 1 micron 
olierestgehalte 0,5 mg/m³ 

 

S filter, extra fijn filter, filtreert tot 0,01 micron 
olierestgehalte 0,01 mg/m³ 

A filter, actief koolfilter 
olierestgehalte 0,003 mg/m³ 

 

P filter, voorfilter  
Filtreert tot 3 micron • algemene 

toepassingen 
• gereedschap 
• straalwerk-
zaamheden 
• automotive industrie 
 
 
 
 
 
 
• fijne pneumatiek 
toepassingen 
• controle en 
instrumentatie 
• stuurlucht 
 
• spuiterijen. 
• kwetsbare 
toepassingen. 
• poedercoating 
 
• Ademlucht 
toepassingen. 
• voedselverpakkingen 
• textielindustrie 
 
• drukkerijen 
• Spuiten met water 
gedragen lakken 
• Farmaceutische 
industrie 
• brouwerijen en 
drankindustrie 
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Elektrische compressoren  
 

capaciteit 
 

kW 

zekering-
waarde  

A 

Volume  
bij 8 bar 
m3/min 

Volume bij 
10 bar 
m3/min 

Volume 
bij 13 bar 
m3/min 

Afmetingen 
l x b x h 

cm 

Massa 
 

kg 

per dag 
 

€ 

per week 
 

€ 

230V/50 Hz | zuiger- en vane compressoren 

1,5 zuiger 16 0,2 - - 120x30x70 55 25,00 75,00 

2,2 zuiger 16 - 0,29 - 65x50x100 60 25,00 75,00 

2,2 vane 16 - 0,18 - 120x30x70 80 33,00 99,00 

400V/50 Hz | Ster-driehoek geschakeld | schroefcompressoren 

5,5 20 0,90 0,77 0,64 76x51x73 165 28,00 84,00 

7,5 25 1,20 1,10 0,90 76x51x73 240 36,00 108,00 

11 35 1,65 1,45 1,25 89x69x90 260 38,00 114,00 

15 50 2,57 2,24 1,90 90x82x150 480 42,00 126,00 

18,5 50 3,05 2,66 2,26 90x82x150 495 45,00 135,00 

22 63 3,45 3,11 2,57 90x82x150 530 48,00 144,00 

30 63 5,17 4,63 3,82 120x82x150 690 54,00 162,00 

37 80 6,35 5,78 4,95 100x120x180 780 74,00 222,00 

45 125 7,00 6,34 5,36 100x120x180 910 82,00 246,00 

55 160 9,33 8,30 7,11 130x120x190 1200 110,00 330,00 

75 160 12,10 10,50 9,20 185x136x194 1750 135,00 405,00 

90 200 15,70 13,70 12,00 185x136x194 2150 144,00 432,00 

110 250 18,40 16,30 14,20 210x150x192 2600 158,00 474,00 

132 315 23,30 20,80 17,80 190x251x191 3500 194,00 582,00 

 

 De compressoren kunnen wij voor u voorzien van een voor u geschikte stekker.  
 Standaard lengte kabel is 5, met 5 polige stekker (CEE, 6h). 
 Zuigercompressoren 230V zijn niet geschikt voor continu gebruik. 
 Vanecompressoren 230V kunnen ingezet worden voor continu gebruik. 
 Bij het aansluiten van een elektrische compressor op een stroomaggregaat moet u er 
rekening mee houden dat u 2,6 x het motorvermogen nodig heeft. 

 Elektrische compressoren hebben een persluchtketel nodig. Grootte van de 
ketel = 35 % van volume compressor. 

 De weektarieven zijn gebaseerd op 40 draaiuren per week (zie ook pagina 2). 
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Elektrische compressoren Variable Speed 
 
Toepassen wanneer: 

 Stroomaansluiting maximaal is en meer debiet (volumestroom) gewenst is 

 Zeer constante druk gewenst is. 

 Er sterke wisseling is van luchtafname. 

 Besparing op energieverbruik noodzakelijk is. 

 

 

 Compressoren kunnen worden voorzien van een voor u geschikte steker of kabel. 

 Voor aansluiten op een stroomaggregaat is 1,6 keer het motorvermogen noodzakelijk. 

 Begrenzing mogelijk op de beschikbare zekeringwaarde. 

 De weektarieven zijn gebaseerd op 40 draaiuren per week (zie ook pagina 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

capaciteit 
 

kW 

zekering
- waarde 

A 

Volume, m3/min afmetingen  
l x b x h 

cm 

      massa 
 

      kg 

    per dag 
 

   € 

     per week 
    

€ 7 bar 10 bar 13 bar 

11 25 0,6 – 1,7 0,4 – 1,4 0,35 – 1,2 67x98x90 300 38,00 114,00 

15 32 0,9 – 2,7 0,7 – 2,1 0,5 – 1,8 119x82x145 580 48,00 144,00 

22 50 1,4 - 3,8 1,2 - 3,2 0,9 – 2,7 119x82x145 580 51,00 153,00 

37 80 2,2 – 6,1 1,9 – 5,4 1,7 – 4,7 150x100x180 950 78,00 234,00 

45 80 3,0 – 8,1 2,7 – 7,2 2,2 – 6,2 167x100x145 950 122,00 366,00 

75 125 4,9 – 13,7 4,1 – 12,1 3,7 – 10,6 195x140x194 2140 144,00 432,00 

132 224 8,6 – 23,3 6,8 – 19,5 5,5 – 16,2 279x189x191 3650 236,00 708,00 

160 315 10,2 – 27,8 8,4 – 23,6 7,1 – 19,7 279x189x191 3820 245,00 735,00 

200 355 12,1 – 34,9 8,9 – 29,1 6,9 – 23,6 349x235x250 5500 293,00 879,00 

250 400 15,5 – 43,8 12,3 – 36,7 9,4 – 30,4 349x235x250 6320 329,00 987,00 
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Elektrische Persluchtcentrale 
 

Een compressor, droger en ketel samengebouwd op een compact frame. Voorzien van een 
olie-waterafscheider. Zeer geschikt voor beperkte ruimtes en voor vervanging van complete 
persluchtinstallaties. 
 

capaciteit 
 

kW 

zekering 
-waarde 

A 

Volume  
bij 8 bar 
m3/min 

Volume 
bij 10 bar 
m3/min 

Volume 
bij 13 bar 

m3/min 

Afmeting 
l x b x h  

cm 

massa 
 

kg 

per 
dag 
 € 

per 
week 

€ 

5,5 20 0,90 0,77 0,64 170x70x165 410 38,00 120,00 

7,5 25 1,20 1,10 0,90 180x70x165 475 46,00 147,00 

11 35 1,65 1,45 1,25 210x75x210 545 54,00 171,00 

15 50 2,57 2,24 1,90 220x75x210 775 79,00 249,00 

18 50 3,20 2,70 2,30 190x87x185 850 100,00 300,00 

22 50 3,65 3,21 2,61 190x87x185 850 110,00 330,00 

 
Toepassen wanneer: 

 Als vervanging van de werkplaatscompressor 
 Vocht niet gewenst is (bijvoorbeeld bij filters en gereedschappen) 
 Er beperkte ruimte is 
 Er geen goed beeld is van de benodigde persluchtkwaliteit 
 Weektarief op basis van 40 uur gebruik (zie ook pag.2). 
 Compressoren kunnen worden voorzien van een voor u geschikte steker of kabel 
 Voor aansluiting op een stroomaggregaat is 2,6 keer het motorvermogen noodzakelijk. 
 Aansluiting standaard 1” klauwkoppeling  

 
    Persluchtcentrale 7,5 kW      Persluchtcentrale 22 kW 
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Persluchtketels 
 
Luchtverdeeltanks kunnen voor meerdere doelen worden gebruikt: 

 Als buffer tussen compressor en afnemer. Door het reageren op de drukverlaging in 
het buffervat is er geen ‘heen en weer’ regeling met de afnemer. 

 Als verdeelstation voor meerdere luchtgebruikers. 
 Het koppelen van meerdere compressoren. 
 Persluchtketels van 30 tot 3.000 liter 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerking:  

 De ketel moet groot genoeg gekozen 
worden teneinde ‘hunten’ van de 
compressor (met start-stop regeling te 
voorkomen. Indien de compressor 
een opbrengst  heeft van x m3/min 
dan moet de ketel 35% van x zijn. 

 Frequentie geregelde compressoren 
kunnen toe met 25% van x. 

 

inhoud 
liter 

aansluitingen 
 

afmetingen 
ø x l  cm 

massa 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

30 4 x 3/4” 27x67 10 5,00 18,00 

50 4 x 3/4” 30x90 35 7,00 21,00 

50 2” + 8 x 3/4” 30x90 40 10,00 33,00 

100 6 x 3/4” 40x90 50 10,00 33,00 

270 2 x 1” 50x150 80 14,00 48,00 

500 2 x 1” 60x195 120 16,00 54,00 

900 2 x 1” 100x200 200 22,00 65,00 

1500 4 x 2” 100x220 250 23,00 75,00 

1500 8 x 2” 100x220 250 25,00 81,00 

3000 8 x 2” 125x290 500 27,00 87,00 
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Nakoelers (Lucht –of Elektrisch gedreven)  

 
De nakoeler koelt de perslucht met buitenlucht terug tot minimaal 10 °C boven de 
buitenluchttemperatuur (Delta T). Hiermee wordt het vocht afgescheiden dat zo niet meer in 
uw systeem of gereedschap kan komen. Verdere droging van de perslucht kunt u realiseren 
met onze adsorptiedrogers. Het drogen van leidingen gaat uitstekend door er droge lucht 
door te blazen. 
 

Huurtarieven luchtgedreven nakoelers 

capaciteit  
m3/min 

aansluiting afmetingen 
l x b x h cm 

massa  
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

4 klauw 58x53x123 60 30,00 90,00 

7 - 11 2” 80x50x150 90 35,00 105,00 

12 - 16 2” 180x70x146 102 49,00 147,00 

17 - 25 2” 185x90x146 130 69,00 207,00 

34 2x 2” 185x90x146 150 75,00 225,00 

40 2x 2” 235x174x100 350 98,00 294,00 
 

Huurtarieven elektrische nakoelers 

capaciteit  
m3/min 

Aansluitvermogen 
V 

Zekering- 
Waarde A 

afmetingen 
l x b x h cm 

massa  
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

4 230 16 58x53x123 60 25,00 75,00 

7 - 12 400 16 80x50x150 90 30,00 90,00 

12 - 16 400 16 180x70x146 102 40,00 120,00 

* aansluitingen van elektrische nakoelers zijn gelijk aan de luchtgedreven. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nakoeler pneumatisch gedreven 40 m3/min  Nakoeler pneumatisch gedreven 16 m3/min  
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 Persluchtkoeldrogers 
(drukdauwpunt 3 oC) 
 

Een persluchtkoeldroger koelt de ingaande natte 
perslucht met een temperatuur van ca. 35°C. 
De persluchttemperatuur wordt afgekoeld in de 
warmtewisselaar tot net boven het vriespunt van 
ca. 3°C. 
Het in de perslucht aanwezige vocht zal 
condenseren. Het condensaat wordt verzameld 
op het laagste punt en wordt door een 
automatische condenslozer afgevoerd. 
De perslucht wordt vervolgens weer opgewarmd 
tot ca. 32°C en verlaat de koeldroger. 
 
 
                   
 
 
       
   
   
       
  
 
 
        Perslucht koeldrogers DE serie, 45 m3/min 

 
Huurtarieven koeldrogers 0,3 tot 45 m3/min, dauwpunt 3°C 

capaciteit 
m3/min 

vermogen 
kW 

aansluiting 
V 

afmetingen 
l x b x h cm 

massa 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

0,6 0,3 230 55x30x53 45 9,00 27,00 

1 0,3 230 45x45x50 55 12,00 36,00 

2 0,4 230 88x56x65 75 18,00 54,00 

3 0,55 230 88x56x65 80 24,00 72,00 

4 0,75 230 90x55x88 114 32,00 96,00 

6 0,75 230 102x92x96 164 35,00 105,00 

8 0,75 230 102x92x96 196 38,00 114,00 

11 1,5 230 102x74x81 274 4600 138,00 

14 1,7 230 80x90x120 310 58,00 174,00 

21 3 400 97x120x175 670 69,00 207,00 

32 6 400 123x127x200 790 89,00 267,00 

45 8 400 140x115x173 1100 112,00 336,00 

 

 Maximale werkdruk t/m 14 m3/min is 16 bar, Maximale werkdruk boven 14 
m3/min is 14 bar 

 Opgegeven debiet [m3 ] zijn bij een druk van 7 bar 
 Modellen t/m 4,9 m3/min staan op een kunststof pallet 80 x 60 x 15 (lxbxh) 
  

http://www.airconet.nl/
mailto:info@airconet.nl
http://www.airconet.nl/


 Verkoop, verhuur en onderhoud van compressoren, BEL 0182-633 009 
persluchtconditionering en waterkoelmachines. www.airconet.nl 

 

Airconet B.V. 
Coenecoop 745 
2741 PW Waddinxveen 

TEL: 0182 - 633009 
FAX: 0182 - 633207 

info@airconet.nl 
www.airconet.nl 

April 2015 – pagina  11 
 

Alle genoemde prijzen zijn ex. BTW 

 

Adsorptiedrogers (drukdauwpunt  -20 °C of meer) 
 

capaciteit* 
 

m3/min 

werkdruk 
bar 

opgenomen 
vermogen 

kW 

massa 
 

kg 

afmetingen 
l x b x h  

cm 

per dag 
€ 

per week 
€ 

1,4 11 0,04 70 80x80x143 48,00 144,00 

5 16 0,05 80 78x40x116 87,00 261,00 

7 16 Pneumatisch 750 90x90x200 124,00 372,00 

11 16 Pneumatisch 1500 90x90x200 227,00 435,00 

21 16 Pneumatisch 2500 100x100x220 262,00 681,00 

30-45 10 Pneumatisch 3700 245x150x245 329,00 987,00 

60 16 Pneumatisch 4900 300x240x245 430,00 1290,00 

 
* Pneumatische adsorptiedrogers verbruiken 20%  
van de lucht voor het drogen van de adsorbent.  
 
 
Adsorptiedrogers worden gebruikt op plaatsen waar  
absoluut geen vocht mag komen omdat er bijvoorbeeld 
bevriezingsgevaar is, of gewoon om te drogen (leidingen).  
 
 

Om het adsorpbent te beschermen en de perslucht  
stofvrij te maken zijn de adsorptiedrogers uitgerust met  
voor- en nafilter. Om te voorkomen dat de adsorptiedroger  
in één keer een te hoge druk (flow) te verwerken krijgen 
(waardoor de filters kunnen imploderen) zijn ze uitgevoerd  
met een minimumdrukklep  
 
 
De drogers zijn uitgerust met een 
urenteller. Boven de 40 uur per week  
worden de meeruren naar rato  
doorberekend met een maximum  
van 2x het weektarief. (zie ook pag. 2) 
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NITRO Booster 
 

De stikstofgenerator, model CR-N1, werkt volgens het membraanprincipe.  
De NITRO Booster is geheel persluchtgedreven, dus geen elektrische aansluitingen 
noodzakelijk. 
Model CR-N1/ID is voorzien van een standaard ingebouwde koeldroger, dus is er ten 
opzichte van model Cr-N1 geen aparte koeldroger benodigd. 
 
Met deze installatie kunt u autobanden eerst vacumeren (verontreinigde lucht uit de band 
zuigen) en vervolgens vullen met schone stikstof. Met 1 vulling kunt u zeer snel, achter 
elkaar,   4 autobanden leegzuigen en weer vullen met stikstof.  
De band blijft langer op de juiste bandenspanning waardoor er brandstof bespaart word en 
zorgt voor een langere levensduur van de band en dus ook nog eens goed voor het milieu. 
 
De NITRO Booster is ook goed te gebruiken voor het onder stikstof weg zetten van machines 
en installaties, hiermee word interne corrosie voorkomen bij (langdurig) opslaan en stilzetten  
van de machine of installatie. 
 
Standaard is de NITRO Booster voorzien van: 

 Persluchtvoeding aansluiting 
 Stikstof uitgang aansluiting 
 Geen persluchtverbruik bij geen N2 afname 
 Ingebouwde buffertank van 60L 
 Ingebouwde vacuümpomp  
 3 Manometers 
 1 Vacuümmeter  
 Bij model CR-N1-ID ingebouwde koeldroger 

 

Bij huur standaard geleverd met: 
 5 m Vacumeerslang 
 7,5 m Stikstof vulslang 
 Digitaal vulpistool    

 
 

model ingangs- 
druk 
bar 

uitgaande 
druk 
N2 

opbrengst 
 

N2 

vacuüm 
generator 

bar 

afmetingen 
l x b x h  

cm 

massa 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

CR-N1 7,5 9,5-11 35 l/min 0,8 890x750x400 55 50,00 150,00 

CR-N1-ID 10 12-14 60 l/min 0,9 1220x365x820 103 60,00 180,00 
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Persluchtfilters 

 
Technisch olievrije lucht 
Door toepassing van deze filterset kan technisch olievrije lucht verkregen worden. De filterset 
filtert de olie, die gebruikt is om het compressorblok te smeren en te koelen, uit de lucht. 
Door meerdere trappen wordt de lucht gefilterd totdat deeltjes met een grootte van 0,01 µm 
(micron = 1 x 10-6 [m]) uit de lucht zijn. Er is wel minimaal een koeldroger vereist. 
Technisch olievrije lucht wordt meestal toegepast voor aansturen van fijnmechanische 
kleppen in pneumatische regelsystemen of op alle andere plaatsen waar vocht en olie niet 
gewenst zijn.  
 
Huurtarieven oliedampfiltersets tot 0,01 ppm olierestgehalte 

filterset tot 
m3/min * 

afmetingen 
l x b x h cm 

gewicht 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

1,3 60x30x55 10 13,00 39,00 

3,3 60x50x70 20 17,00 51,00 

5,6 78x50x100 25 24,00 72,00 

8,5 78x50x100 25 26,00 78,00 

11 78x50x120 40 40,00 100,00 

21 130x56x120 90 75,00 188,00 

43 175x70x135 180 96,00 240,00 

 

Huurtarieven oliedampfiltersets met actief koolfilter (A);  
luchtkwaliteit tot 0,003 mg/m3 olierestgehalte en oliedamp 

filterset tot 
m3/min * 

afmetingen 
l x b x h cm 

gewicht 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

1,3 60x30x55 10 35,00 105,00 

3,3 60x50x70 20 47,00 141,00 

5,6 78x50x100 25 67,00 201,00 

8,5 78x50x100 25 79,00 237,00 

11 78x50x120 40 99,00 297,00 

21 130x56x120 90 106,00 318,00 

43 175x70x135 180 138,00 414,00 

* Nominale luchtflow bij 20°C en 1 bar (A); werkdruk 7 bar g 
 
Wij kunnen voor u persluchtkwaliteit leveren van klasse 1,  
volgens ISO 8573-1 ( klasse’0’ op aanvraag ). 
 
LET OP : het afgescheiden condenswater bevat o.a. oliedelen.  
Voor het afvoeren hiervan, moet het behandeld worden als  
chemisch afval.  
Alternatief is om het via een olie/water afscheider af te voeren. 
 

 
  
 

 

Olie-waterafscheiders  
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Het condens dat uit de perslucht wordt afgescheiden  
is een mengsel van water, olie en verontreinigingen  
uit buitenlucht. Om het milieu te ontlasten moet dit 
condens worden opgevangen in een  
olie-waterafscheider. De verontreinigingen in het condens 
worden afgescheiden van het condenswater en kunnen 
milieuvriendelijk worden afgevoerd. 
 
LET OP: Alle compressoren hebben een milieu 
verantwoorde condensaatafvoer nodig teneinde  
een milieudelict te voorkomen. 
 

Een persluchtcentrale heeft standaard een 
olie/waterscheider. 
 
 

 
 
Persluchtverbruiksmeter 

 

Onderzoek naar efficiënter werken met perslucht geeft aan  
dat de interesse in het gebruik en verbruik van perslucht groeit.  
Het is een essentiële post voor besparingen in de bedrijfskosten. 
Een persluchtverbruiksmeter geeft inzicht in het luchtverbruik.  
 

Piek-, momentaan of totaalverbruik zijn via druktoetsen eenvoudig  
te programmeren en op te vragen.  
 
Toename in het verbruik van perslucht bij dezelfde  
machinecyclus of bij stilstand duidt zeker op lekkage.  

 
 

 
   Meting zonder drukverlies door speciale constructie van het meetelement.  
 De persluchtverbruiksmeter word compleet in koffer met diversen 

verloopkoppelingen en bediening handleiding geleverd. 
 

model 
capaciteit 
m3/min 

connectie 
uitgang 

afmetingen 
mm (h x b x l) 

Massa 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

OS002 3,8 G1/2” 595x387x254 15 12,00 36,00 

OS003 5,6 G1/2” 700x35x55 21 16,00 48,00 

OS004 11,3 G1” 85x41x60 38 16,00 48,00 

OS005 22,5 G1” 110x52x76 56 20,00 60,00 

model 
capaciteit 
m3/min 

aansluiting 
voeding 

V 
massa 

kg 
per dag 

€ 
per week 

€ 

FLM2 0-11,6 G2” 230 15 50,00 150,00 
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Luchtslangen – 13 bar* 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

    
* hogere drukken op aanvraag  
 
 

Huurtarieven verlengkabels/aansluitkabels** 
 

verlengkabel/aansluitkabels kabel mm2 lengte 5m 
per week € 

lengte 10m 
per week € 

16 A 400 V, 5 polige steker CEE 6h 5x4  7,00 11,00 

32 A 400 V, 5 polige steker CEE 6h 5x6 8,00 13,00 

63 A 400 V, 5 polige steker CEE 6h 5x16 16,00 26,00 

125 A 400V, kabeloog M10 5x35 - 35,00 

175 A 400V, kabeloog M10 4x70 - 150,00 

** Andere lengtes op aanvraag 
 
 

Tegenkoppelingen t.b.v. perslucht installaties 

 

 

 

 

1” klauw (type A) 2”Camlock (type B)       

 
Whip check safety cable 
 
Persluchtslangen die los raken gaan ‘slaan’ met grote kracht.  
Borgen kan een extra veiligheidsmaatregel zijn om met name in de  
omgevingen waar dicht bij de slangaansluitingen gewerkt wordt, is de  
Whip check safety cable voor slangen is hiervoor een simpele uitkomst. 
Mocht de slang met of zonder koppeling losraken, wordt  ‘slaan’ vermeden. 

  

model lengte 
m 

type 
koppeling 

per dag 
€ 

per week 
€ 

Luchtslang ¾” 10 A 2,00 6,00 

Luchtslang 1” 10 A 3,00 9,00 

Luchtslang 2” 5 B 3,00 9,00 

Luchtslang 2” 10 B 6,00 18,00 

Luchtslang 2” Olievrij 10 B 8,00 24,00 

 Tegenkoppeling 1” A 1,00 3,00 

 Tegenkoppeling 2”  B 2,00 6,00 

model per dag 
€ 

per week 
€ 

Whip check safety cable  ¾”-1” slang 1,00 3,00 

Whip check safety cable 2” slang 1,50 4,50 
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Waterkoelmachines voor open en gesloten koelsystemen 

 

Airconet verhuurt gebruiksklare waterkoelmachines in transportframes met een capaciteit van 
3,4 t/m 450kW met instelbare temperaturen van -20°C t/m +35°C geheel compleet met 
slangen en stroomkabel met stekker.   
 
Waterkoelmachines zijn standaard voorzien van: 
 

 transport-stapelframe 
 CFK vrij koelmedium R407c 
 ingebouwde circulatiepomp en by-pass 
 geïsoleerd buffervat met ingebouwde verdamper 
 variabele druk overstort klep 
 draairichtingsbeveiliging 
 luchtgekoelde condensor met axiaal ventilator(en) 
 geschikt voor binnen- en buitenopstelling met uitzondering van model 
TAEevoM10 

 werkschakelaar en hoofdzekeringen  
 automatische capaciteitsregeling/stappen regeling, vanaf model TAEevo015 
 koelwater afsluiters 
 spanning is 400V/3ph/50Hz met uitzondering van model TAEevoM10 
(230V/1ph/50Hz) 

 spanning 440V/3ph/60Hz op aanvraag 
 

 

Installeren is zo gebeurd: 
>de spanning/stroom verzorgen 

>>water vullen  
>>>temperatuur instellen 

 >>>>draaien. 
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Standaard waterkoelmachines 
 

model koelcapaciteit 
kW 

7°C*      15°C** 

aansluit- 
vermogen 

kW 

afmetingen 
l x b x h  

cm 

massa 
 

kg 

aan- 
sluiting 
uitgang 

per week 
 
€ 

TAEevo M10 3,2 4,4 2,06 65x58x81 84 klauw (A)  88,00 

TAEevo 015 5,0 7,3 3,19 148x68x103 175 klauw (A) 122,00 

TAEevo 020 6,6 9,5 3,83 148x68x103 180 klauw (A) 148,00 

TAEevo 051 14,4 20,4 7,85 131x66x140 230 1 ½” (D) 192,00 

TAEevo 081 21,0 28,4 10,78 209x120x173 334 1 ½” (D) 230,00 

TAEevo 101 30,0 41,9 14,00 209x120x173 386 1 ½” (D) 240,00 

TAEevo 121 38,5 52,2 18,37 209x120x173 535 1 ½” (D) 264,00 

TAEevo 201 49,8 67,4 23,6 277x135x238 650 2” (E) 328,00 

TAEevo 301 65,7 88,3 31,16 277x135x238 840 2” (E) 453,00 

TAEevo 351 73,5 100,1 37,3 277x135x238 860 2” (E) 570,00 

TAEevo 602 129,3 175,4 61,06 368x137x260 1.750 2” (E) 680,00 

Aries AS 209 220,0 286,0 97,00 350x219x199 2.180 4” 974,00 

 

 * gebaseerd op een water uittrede temperatuur van 
7°C; delta t 5°C; omgevingstemperatuur 32°C. 

 ** gebaseerd op een water uittrede temperatuur van  
15°C; delta t 5°C; omgevingstemperatuur 25°C.  

 Koelmachines worden geleverd met 5m kabel en stekker. 
 Andere capaciteiten en/of termijnen op aanvraag. 
 Informeer voor aantrekkelijke kortingen bij langere huurtermijnen 
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Waterkoelmachines HAE uitvoering 
 
Waterkoelmachine HAEevo is een heatpomp uitvoering, welke zowel koud als warm water 
levert, geschikt voor vele doeleinden. Een ingebouwde 4-weg klep zorgt voor een 
eenvoudige omkeer van de cyclus (handmatig bediend). Een uniek vorst detectie systeem 
zorgt voor efficiënt ontdooien van de condensor in het koelsysteem.  
Voorbeeld: Verwarmingscapaciteit is 41,5 kW bij 45°C water uittrede temperatuur, delta t 
5°C, omgevingstemperatuur 10°C. 
 

model koelcapaciteit 
kW 

7°C*      15°C** 

verwarmings-
capaciteit kW 

45°C 

aansluit- 
vermogen 

kW 

afmetingen 
l x b x h  

cm 

massa 
 

kg 

aan- 
sluiting 
uitgang 

per week 
 

€ 

HAEevo 031 9,7 13,4 12,0 5,96 131x66x140 207 klauw (A) 198,00 

HAEevo 121 38,5 52,2 41,5 18,37 209x120x173 535 1 ½” (D) 288,00 

HAEevo 301 65,7 88,3 76,1 31,16 277x135x238 840 2” (E) 490,00 

HAEevo 351 71,7 97 86,7 37,3 277x135x238 860 2” (E) 670,00 

  

 *   gebaseerd op een water uittrede temperatuur van  
7°C; delta t 5°C; omgevingstemperatuur 32°C,  

 ** gebaseerd op een water uittrede temperatuur van 
15°C; delta t 5°C; omgevingstemperatuur 25°C,  

 Koelmachines worden geleverd met 5m kabel en stekker. 
 Andere capaciteiten op aanvraag. 
 Informeer voor aantrekkelijke kortingen bij langere huurtermijnen 
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Waterkoelmachine laser uitvoering 
 

Door nauwkeurig te regelen temperatuur zeer geschikt voor laser applicaties. De machine 
heeft een RVS watercircuit, een minimale watertemperatuur differentie delta t 0,5°C door 
middel van heet gas by-pass, een 6 bar pomp en een elektrische verwarming in het 
buffervat. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze waterkoelmachine te laten 
communiceren met de te koelen lasermachine. 
 

model koelcapaciteit 
kW 

7°C*      15°C** 

aansluit- 
vermogen 

kW 

afmetingen 
l x b x h 

cm 

massa 
 

kg 

aan- 
sluiting 
uitgang 

per week 
 

€ 

Laser 020 6,6 9,5 4,4 148x68x103 180 klauw (A) 188,00 

Laser 121 38,5 52,2 19,4 209x120x173 545 1 ½” (D) 340,00 

Laser 301 65,7 88,3 34,9 277x135x238 996 2” (E) 496,00 
 

 * gebaseerd op een water uittrede temperatuur  
7°C; delta t 0,5°C; omgevingstemperatuur 32°C,  

 ** gebaseerd op een water uittrede temperatuur  
15°C; delta t 0,5°C; omgevingstemperatuur 25°C,  

 Koelmachines worden geleverd met 5m kabel en stekker. 
 Andere capaciteiten op aanvraag. 
 Informeer voor aantrekkelijke kortingen bij langere huurtermijnen 
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Pompen 
 

model pomp volume  
m3/uur 

druk* (bar) aansluiting gewicht  
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

1 -2    kW zelfzuigend 1 – 11 3,9 – 2 1 ½ - 2” 30 20,00 60,00 

2,2 kW lage druk 7,2 – 18 2,8 – 2,3 2”  40 25,00 75,00 

2,2 kW hoge druk 3 – 12,6 5,2 – 3,6 2” 40 27,00 81,00 

4    kW 15 – 48 3,7 – 2,6 2” 60 28,00 84,00 

7,5 kW 30 – 84 3,9 – 2,4 2’ 95 32,00 96,00 

* Bij gesloten koelsystemen hoort een minimale voordruk van 0,5 bar. De opgegeven 
drukken zijn zonder voordruk. 
 
Alle pompen zijn standaard uitgevoerd met: 

 Werkschakelaar 
 5 meter kabel 
 16A, 5 polige stekker met polenwissel 
 

  
 
 
 
 

Buffertank water 
 
volume 

L 
soort buffertank afmetingen 

l x b x h cm 
gewicht 

kg 
per dag 

€ 
per week 

€ 

1000 IBC (drukloos) 120x100x110 60 14,00 42,00 

2000 BBH 2000 (6x2”) (drukloos) 220x120x170 150 32,00 96,00 

 
Voor het koppelen van meerdere systemen of 
machines is een watertank te gebruiken.  
Hiermee wordt een gecreëerd. 
 
Let op: in de tank kan geen druk opgebouwd worden 
Vraag naar de mogelijkheden voor uw systeem. 
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Water doorstroommeter 
 
Met deze doorstroommeter kunnen geleidende vloeistoffen, slurries en pasta’s zonder 
drukverlies gemeten worden.  
Druk, temperatuur, dichtheid en viscositeit hebben geen invloed op de meting. 
 
Gemakkelijk tussen te koppelen in het koelsysteem door middel van de bijgeleverde slangen  
en tegenkoppelingen. 
 

 Capaciteit 2,5m³ tot maximaal 45m³/uur 
 Procestemperatuur 0 - 80°C 
 Max 20 bar, hogere druk op aanvraag 

 
Enkele van de voordelen van het huren van een doorstroommeter: 

 Hogere kosten bij aanschaf ten opzichte van huurtarief 
 Inzetbaar in moeilijke omstandigheden 
 Makkelijk te plaatsen met bijgeleverde koppelingen, 
slang1 ½” (type D koppeling) en  
slang 2” (type E koppeling) 

 Geleverd in compact en stevig frame 
 230V stekker 

 
 
 

 

 
 

Waterfilters 

 
Info betreffende waterfilters op aanvraag, deze kunnen naar wens worden samengesteld: 
 
 

 Doorstroom capaciteit 
 Soort filters 
 Maaswijdte filters 
 Aansluitmaat of snelkoppeling  

model capaciteit 
m3/min 

aansluiting voeding 
V 

massa 
kg 

per dag 
€ 

per week 
€ 

WFM 0-11,6 G2” 230 15 50,00 150,00 
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Huurtarieven waterslangen 
 

waterslangen 10 meter 
diameter  

slang 
type koppeling per dag 

€ 
per week 

€ 

Waterslang met koppelingen  ½” A 3,00 9,00 

Waterslang met koppelingen  1” A 5,00 15,00 

Waterslang met koppelingen  1 ½” D 8,00 24,00 

Waterslang met koppelingen  2” E 11,00 33,00 

  Tegenkoppeling set   1”  |  1 ½”  |  2” 3,00 9,00 

 
 

Huurtarieven verlengkabels/aansluitkabels** 
 

verlengkabel/aansluitkabels kabel mm2 lengte 5m 
per week € 

lengte 10m 
per week € 

16 A 400 V, 5 polige steker CEE 6h 5x4  7,00 11,00 

32 A 400 V, 5 polige steker CEE 6h 5x6 8,00 13,00 

63 A 400 V, 5 polige steker CEE 6h 5x16 16,00 26,00 

125 A 400V, kabeloog M10 5x35 - 35,00 

175 A 400V, kabeloog M10 4x70 - 150,00 

** Andere lengtes op aanvraag 
 
 

Tegenkoppelingen t.b.v. waterkoeling (set man/vrouw) 

 

  

 

 

   

1” klauw (type A) 1 ½”Camlock (type D)      2” Bauer (type E)  

 
 
Whip check safety cable 
 
Slangen die los raken gaan ‘slaan’ met grote kracht.  
Borgen kan een extra veiligheidsmaatregel zijn om met name in de  
omgevingen waar dicht bij de slangaansluitingen gewerkt wordt, is de  
Whip check safety cable voor slangen is hiervoor een simpele uitkomst. 
Mocht de slang met of zonder koppeling losraken, wordt  ‘slaan’ vermeden. 

 model per dag 
€ 

per week 
€ 

Whip check safety cable  ½”-1” slang 1,00 3,00 

Whip check safety cable 1½”-2” slang 1,50 4,50 
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Luchtbehandelingkast 
 

De Airconet luchtbehandelingkasten    
zijn speciaal voor verhuur gebouwd. 
Door de modulaire opstelling kunt 
u zelf de gewenste opties toevoegen: 

 
 Koeling 
 Verwarming 
 Filtratie 
 Droging 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De luchtbehandelingkast is standaard uitgerust met: 

 16A, 5 polige CEE steker 
  Werkschakelaar 
  4 standen instelkeuze schakelaar 
  temperatuur uitlezing. 
 

Uitblaasmogelijkheden : 1 x slang 500mm of 3 x slang 300mm. 
Aanzuigmogelijkheden : Rooster voor buitenlucht of 1 x slangaansluiting 500mm 
De luchtflow is afhankelijk van de slangdiameter en de lengte. Zie tabel op pag. 21. 
 
 
Huurtarieven Luchtbehandelingkast 
 

Luchtbehandelingkast 50 kW luchtflow 1000 – 5000 m3/h* € 85,00 per dag 

Luchtbehandelingkast 50 kW luchtflow 1000 – 5000 m3/h* € 255,00 per week 

*Door frequentie regeling is de hoeveelheid flow in te regelen. 
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Luchtbehandelingkast met koeling/verwarming 
 
Koelen / Verwarmen 
De  luchtbehandelingkast kan in combinatie met een koelmachine een ruimte koelen of 
verwarmen op elk gewenste temperatuur. 
 
 
Huurtarieven luchtbehandelingkasten met koeling/verwarming 
 
Luchtbehandelingkast 50 kW, 
Incl. koel/heatpump 

luchtflow 1000 – 5000 m3/h* € 188,00 per dag 

Luchtbehandelingkast 50 kW, 
Incl. koel/heatpump 

luchtflow 1000 – 5000 m3/h* € 564,00 per week 

*Door frequentie regeling is de hoeveelheid flow te regelen. 
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Luchtfiltratie met gebruik van een luchtbehandelingkast 
 
Deze luchtbehandelingkast is uit te voeren met luchtfiltratie: 

  grof (voorfilter) 
  fijn (voor- & hepafilter) 
  dampafzuiging (actiefkool) 
 

Door deze speciale filters wordt de lucht gefiltreerd. Deze lucht kan weer teruggeblazen 
worden in de ruimte. Deze lucht kan dan ook gekoeld of verwarmd worden. De maximale 
luchtflow voor luchtfiltratie is 4200 m3/h. 
 
Voor lasdampfiltratie als voorfiltratie wordt een filterklasse F8 gebruikt, daarna voor filtratie 
van gassen uit de lucht een actief koolfilter. En als laatste stap een HEPA filter, klasse H13 
voor verdere filtratie van de lucht. Specificaties zijn op aanvraag.  
 
De verzadiging van deze filters is af te lezen op de op de luchtbehandelingkast gemonteerde 
indicatiemeters.  
 
Filters worden apart berekent omdat het filterverbruik door ons vooraf niet in te schatten is. 
  

Verkooptarieven van filters 
 
Bestelnummer Omschrijving  Prijs   € 

1101000127 Voorfilter ( bestaande uit 2 stuks ) 301,60 

1101000128 Actiefkool filter (bestaande uit 2 stuks ) 975,70 

1101000129 Hepa filter ( 1 stuk ) 683,70 

 
 

Schematische weergave luchtbehandelingkast 

 
           Voorfilter    Actiefkool Koeler  Ventilator HEPA filter 
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Ventilatoren 
 
Ruimtes moeten goed geventileerd worden. Dit is ook verplicht volgens de Arbowet. Om te 
bepalen hoeveel er geventileerd moet worden kunt u gebruik maken van onderstaande 
rekentabel. 

Ventilatievouden per uur 

Soort ruimte Ventilatie vouden Soort ruimte Ventilatie vouden 

sporthallen 
opslagplaatsen 
garages 
kantoren 
theaters 
laboratoria 
kantines 
vergaderzalen 

2 – 3 
3 – 6 
4 – 6 
4 – 8 
5 – 8 
5 – 15 
6 – 8 
5 – 10 

restaurants 
werkplaatsen 
gieterijen 
cafés 
machinekamers 
verfspuiterijen 
zuurkasten 
 

6 – 10 
6 – 10 
8 – 15 

10 – 12 
15 – 30 
20 – 50 
40 – 50 

 

Voorbeeld berekening :  inhoud = lengte x breedte x hoogte  (in meters) 
 inhoud=  20 x 10 x 6  = 1200 m3  
 x 6 (ventilatievoud).  
 Benodigde capaciteit is 7200 m3/uur 

 
Ventilatie afzuiging 230 

 

 

Aansluiting          
Maximale Stroom 
Vermogen 
Capaciteit       
Gewicht       
Slangaansluiting  
Toerental   
Hoogte    
Lengte   
Breedte   
Fan type   
  

: 230 V/1Ph/50Hz 
: 4,2 A 
: 670 W 
: 56,6 m3/min 
: 14,75 kg 
: 300 mm 
: 2.850 rpm 
: 533 mm 
: 432 mm 
: 355 mm 
: Axial Blower 
 

Huurprijs per dag € 19,50 per week € 47,00 
 

Ventilatie afzuiging 400 

 

 

Aansluiting          
Maximale Stroom 
Vermogen 
Capaciteit       
Gewicht       
Slangaansluiting  
Toerental   
Hoogte    
Lengte   
Breedte   
Fan type   
  

: 400V/3Ph/50Hz 
: 21,2 A 
: 3,73 kW 
: 203,4 m3/min 
: 54 kg 
: 508 mm 
: 3.250 rpm 
: 698 mm 
: 698 mm 
: 647 mm 
: Axial Blower 

Huurprijs per dag € 25,00 per week € 75,00 

 

 
 
 

http://www.airconet.nl/
mailto:info@airconet.nl
http://www.airconet.nl/


 Verkoop, verhuur en onderhoud van compressoren, BEL 0182-633 009 
persluchtconditionering en waterkoelmachines. www.airconet.nl 

 

Airconet B.V. 
Coenecoop 745 
2741 PW Waddinxveen 

TEL: 0182 - 633009 
FAX: 0182 - 633207 

info@airconet.nl 
www.airconet.nl 

April 2015 – pagina  27 
 

Alle genoemde prijzen zijn ex. BTW 

 

 
Rookafzuigers / ventilatoren 
 
 

omschrijving luchtverbuik 
 

m³/min 

verplaatsing  
m³/min  

(4-7 bar) 

massa 
 

kg 

per dag 
 
€ 

per week 
 
€ 

Venturi-afzuiger Ø 125 mm 1,2 15 - 30 3 13,00 39,00 

Venturi-afzuiger Ø 300 mm 3,5 - 5,4 120 - 180 7 15,00 45,00 

Venturi-afzuiger Ø 508 mm 5 - 10,1 190 - 300 20 19,00 57,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De werking van de ventilator kan gebaseerd zijn op twee principes: 
 

1. Venturi - principe 
Door de perslucht (± 7 bar) door een venturi te versnellen en te laten uitstromen in een pijp, 
neemt de perslucht de buitenlucht mee en werkt het als een ventilator/afzuiger. De 
ventilator is daarom ook als ejecteur te gebruiken. 
 
2. Fan - principe 

Door de perslucht (± 7 bar) wordt een luchtmotor aangedreven waarop een fan is 
gemonteerd die zorgt voor de luchtverplaatsing.  
 
 
 
  

    Venturi-afzuiger Ø 125 mm          Venturi-afzuiger Ø 300 mm   Venturi-afzuiger Ø 508 mm 
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Slangen ten behoeve van ventilatoren 
 
De harmonicaslangen kunnen verlengd worden. Hoe langer de slang echter wordt hoe meer 
turbulentie in de slang als gevolg van wervelingen. Het gevolg is dat de vrije luchtstroom 
minder wordt. Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven. 
 
 AVS 3000  AVS 8000 

Vrije luchtstroom 56.6 Vrije luchtstroom 203.4 

Slang L = 5 mtr 48.1 Slang L = 10 mtr 201.0 

Slang L = 5 mtr + 1x 90° bocht 39.6 Slang L = 10 mtr + 1x 90° bocht 189.5 

Slang L = 5 mtr + 2x 90° bocht 35.4 Slang L = 10 mtr + 2x 90° bocht 177.6 

Slang L = 10 mtr 46.7 Slang L = 20 mtr 193.6 

Slang L = 10 mtr + 1x 90° bocht 35.4 Slang L = 20 mtr + 1x 90° bocht 183.9 

Slang L = 10 mtr + 2x 90° bocht 35.2 Slang L = 20 mtr + 2x 90° bocht 170.3 

Slang L = 20 mtr 40.3 Slang L = 40 mtr 189.2 

Slang L = 40 mtr 31.8   
 
 

 
 
 

type slang dagprijs weekprijs 

Rond 300 mm, lengte 5 meter € 8,00 € 24,00 

Rond 300 mm, lengte 10 meter € 13,00 € 39,00 

Rond 508 mm, lengte 5 meter € 10,00 € 30,00 

Rond 508 mm, lengte 10 meter € 17,00 € 51,00 

 
 

De slangen zijn onderling door te verbinden, door middel van moffen en spanrubbers 
 

 dagprijs weekprijs 

Verbindingstuk voor slang rond 300 mm € 1,50 € 4,50 

Verbindingstuk voor slang rond 500 mm € 2,50 € 7,50 

Spanrubber lengte  € 0,25 € 0,75 
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Elektrische Kachels (warmtekanon) 
 
 
Elektrische kachel CT 20 

 

 
Aansluiting  : 230 V / 1 Ph / 50 Hz 
Maximale stroom : 13 A 
Vermogen  : 3 kW 
Stekker       : 230V randaarde 
Gewicht      : 4 kg 

Huurprijs  per dag € 11,00 per week € 33,00 
 
 
 

Elektrische kachel CTS 80 

 

 

 
Aansluiting  : 400 V / 3 Ph / 50 Hz 
Maximale stroom : 21,2 A 
Vermogen  : 9 kW 
Stekker       : 32A 5p CEE  
Gewicht      : 14 kg 

Huurprijs  per dag € 18,00 per week € 54,00 
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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 
 
van Airconet B.V. gedeponeerd bij de K.v.K te R’dam op 16 september 2008 onder nr. 29046229 
1. Algemeen 
De verhuurder verbindt zich aan de huurder het in de huurovereenkomst vermelde materiaal met toebehoren ten gebruike in huur af te staan, 
gelijk de huurder zich verbindt dit materiaal van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen gedurende de tijd en voor de prijs als in de 
huurovereenkomst vermeld. 
Indien met "huurder" meerdere personen aangeduid worden, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die 
uit dit contract voor hen voortvloeien. De huurder is verplicht de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende 
vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het 
hierna bepaalde. Mondelinge afspraken en afwijkingen of aanvullingen van het bepaalde in deze overeenkomst zullen tussen partijen slechts 
rechtskracht hebben, nadat zij schriftelijk zijn bevestigd. 
2. Huurperiode 
De huurperiode vangt aan op de dag in de huurovereenkomst bepaald en eindigt op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode, met 
dien verstande, dat minimaal één (1) huurtermijn aan huur verschuldigd is, ook al wordt het gehuurde binnen deze termijn terug ontvangen. 
3. .Verlenging 
Verlenging van de huurovereenkomst vindt plaats onder dezelfde voorwaarden tegen de prijzen die op het moment van verlenging gelden, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 
4. Vervoer en vervoerskosten 
Het vervoer van het gehuurde vindt plaats voor rekening en risico van de huurder. 
5. Levering van het verhuurde door verhuurder 
Verhuurder draagt er zorg voor, dat het verhuurde in goede staat wordt verzonden, of voor afhaling gereed wordt gehouden. 
Huurder heeft het recht het gehuurde voor verzending of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik 
heeft gemaakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat en volledig te zijn geleverd. 
6. Onderhoud en gebruik van het gehuurde 
De huurder is verantwoordelijk voor de installatie van het gehuurde op het installatieadres in Nederland, dit met inachtneming van de 
voorschriften en instructies van de verhuurder. Hierbij zal de huurder zorgen voor de nodige veilige elektrische aansluitingen, condensafvoer, 
eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht en overige aansluitingen. De huurder dient het gehuurde dagelijks visueel te controleren wat betreft 
de temperaturen en drukken, condens aftappen, etc. en derhalve als goed huisvader te gebruiken. Schade veroorzaakt door het niet nakomen 
van dagelijks onderhoud of onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik komt ten laste van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan aan het 
gehuurde veranderingen aan te brengen.  
Bij huur van koelapparatuur is huurder 100% verantwoordelijk dat onder de 5°C koelwater en-of 1°C buitentemperatuur de koelapparatuur tegen 
vorst beveiligd is. Bij bevriezing is de schade aan het gehuurde, geheel voor rekening huurder. 
7. Bepalingen voor de verhuurder 
De verhuurder zorgt voor regelmatige inspecties en onderhoud van de apparatuur. De kosten hiervan, mede inbegrepen de benodigde 
onderdelen, zijn voor rekening van de verhuurder. In overleg met de huurder zal het onderhoud worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 
uur en 17.00 uur. 
Storingen en schades dienen door de huurder onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 uur gemeld te worden. Huurder is verplicht de aanwijzingen 
van de verhuurder op te volgen en de noodzakelijke maatregelen te nemen de schade aan het gehuurde te beperken. Medewerkers van 
verhuurder en door verhuurder ingeschakelde derden moeten te allen tijde toegang tot het gehuurde hebben. Naar keuze van de verhuurder 
kan tot reparatie of een vervangende voorziening worden overgegaan. Vervangend materiaal zal ten spoedigste worden geleverd. 
8. Verzekering/risico 
Het verhuurde is vanaf het tijdstip van afhaling door huurder, resp. op transportstelling af fabriek door verhuurder in ieder opzicht voor risico van 
de huurder. Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens onverkort van kracht indien transport en installatie door of namens de verhuurder 
wordt gedaan. Bij verzekering van verhuurmachines bedraagt het algemene eigen risico € 1250,= ex. BTW. Bij een cascoschade als gevolg van 
diefstal geldt een verhoogd eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van  € 1.250,= ex. BTW per gebeurtenis conform de 
voorwaarden van het verzekeringscertificaat van Achmea Schadeverzekeringen. Met ondertekening van het verhuurcontract inclusief 
verzekering gaat huurder akkoord met deze verzekeringsvoorwaarden. Indien een schade evenement niet onder de verzekeringsdekking valt, 
of verzekeraar betaalt om welke reden dan ook niet uit, komt de schade geheel voor rekening van huurder. 
9. Betaling 
Facturatie geschiedt vooraf per huurperiode. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie. Plaats van 
betaling is het kantoor van vestiging van de verhuurder. 
Wanneer niet binnen dertig dagen, nadat enige huurtermijn is vervallen, is betaald, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst 
onmiddellijke als geëindigd te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. 
Alsdan zal de verhuurder gerechtigd zijn het verhuurde op kosten van de huurder te doen weghalen, waartoe de huurder zich verplicht aan 
verhuurder toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar zich het verhuurde bevindt. 
Bij niet tijdige betaling van enig door de huurder aan verhuurder verschuldigd bedrag is de huurder over dat bedrag vertragingsrente verschuldigd 
naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. 
10. Teruglevering 
De huurder is verplicht het gehuurde na het einde van de huurtijd in onbeschadigde en gereinigde staat terug te brengen naar het bedrijf van 
verhuurder. Huurder heeft het recht de toestand van het terug geleverde tijdens de lossing door een deskundige te doen vaststellen. Indien de 
huurder van dit recht geen gebruik maakt, zal hij genoegen nemen met de schriftelijke opgaaf door verhuurder, ten opzichte van de toestand en 
het aantal van het terug geleverde en daaraan ontbrekende, te verstrekken. 
Een recht van retentie op het gehuurde, op grond van welke aanspraken dan ook, tegenover verhuurder, is uitgesloten.  
De verhuurder is gerechtigd het terugontvangen verhuurde te reinigen en de huurder is verplicht de kosten hiervan aan de verhuurder te 
vergoeden.  
Indien na afloop van de huurtijd de huurder in gebreke blijft, het gehuurde op de overeengekomen of aangegeven plaats terug te leveren, heeft 
de verhuurder het recht om: 
1) Het verhuurde onmiddellijk van de huurder op te vorderen en op kosten van de huurder weg te halen, waarbij deze zich verplich t 

aan verhuurder toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar het verhuurde zich bevindt, of: 
2) Van de huurder te vorderen de waarde van het verhuurde, en wel voorzover de waarde tussen partijen overeengekomen is, de 

overeengekomen waarde. 
De huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, in het sub. 1 genoemde geval tot de dag, waarop het verhuurde door de verhuurder op 
de overeengekomen of aangewezen plaats is terugontvangen, en in het sub. 2 genoemde geval totdat de waarde van het verhuurde aan de 
verhuurder is vergoed. In geen der sub. 1 en 2 genoemde gevallen zal enige ingebrekestelling vereist zijn.  
11. Aansprakelijkheid 
De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. 
Verhuurder is noch aansprakelijk voor directe of indirecte schade (bedrijfsschade daaronder begrepen) ten gevolge van het niet goed of 
onvoldoende functioneren, alsmede te late levering van het gehuurde, evenmin als zulks het geval is voor het, naar het inzicht van huurder, niet 
tijdig beschikbaar stellen van vervangend materiaal. Verhuurder is door de huurder gevrijwaard van door overheden en overheidsinstanties 
opgelegde sancties, boetes en processen verbaal.  
De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel om ontbinding der huurovereenkomst en/of 
schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde wanprestaties aan de zijde van de verhuurder, behoudens indien deze wanprestatie is 
te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verhuurder zelf; aldus draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor 
schade door de huurder geleden ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, het 
onderhoud, de vervanging of het herstel, indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van het verhuurde, en gebeurtenissen 
van welke aard ook. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of 
ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet. 
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12. Beëindiging 
Verhuurder heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te 
stellen, indien: 
 huurder enige verplichting van de overeenkomst niet of niet op tijd ten volle nakomt; 
 bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van huurder; 
 huurder een rechtspersoon, niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap is, bij ontbinding of liquidatie daarvan; 
 bij vordering van overheidswege van het gehuurde; 
 bij beslag op het gehuurde. 
13. Eigendom 
Verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van het gebruik van het gehuurde om 
niet of onder bezwarende titel is verboden. Het is huurder verboden aan iemand enig recht op het gehuurde te verlenen of het gehuurde aan 
derden onder te verhuren, of zijn rechten, uit deze overeenkomst voortvloeiende, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met 
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke 
toestemming van de verhuurder buiten het perceel van huurder. 
14. Informatieplicht huurder 
De huurder zal de verhuurder nauwkeurig op de hoogte houden van de plaats waar het verhuurde zich bevindt. Hij zal in geen geval het 
gehuurde het rijk in Europa mogen doen verlaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
15. Buitengerechtelijke/gerechtelijke kosten 
Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, zowel geliquideerde als niet geliquideerde, welke de verhuurder moet maken ter 
verkrijging of bewaring van zijn rechten uit deze overeenkomst, komen ten laste van de huurder, welke tenminste 15% van het verschuldigde 
huurtermijn(factuur) bedrag belopen. 
16. Tussentijdse opzegging 
Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst is niet mogelijk, behoudens het bepaalde in artikel 12. 
17. Toepasselijk recht 
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
18. Domicilie keuze 
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich 
daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren. 
19. Adreswijziging 
Huurder is verplicht adreswijzigingen of wijzigingen in de tenaamstelling en/of andere wijzigingen van de inschrijving in het handelsregister 
terstond schriftelijk aan verhuurder kenbaar te maken. 
20. Mededelingen personeel 
Mededelingen van het personeel van verhuurder aan huurder gedaan, binden verhuurder niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van 
verhuurder zijn bevestigd. 
21. Derdenbeding 
a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan 
(komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde 
van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.  
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, 
zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond 
van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige 
huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de 
derde of op een door die derde aangewezen locatie. 
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door huurder zou willen continueren, is huurder 
verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige 
huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities. 
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit. 
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door verhuurder, noch door huurder worden herroepen. 
 
 

Definities 
 

Gebruikte grootheden en eenheden die in deze catalogus zijn gebruikt 
 

Grootheden Afkorting  Eenheden Afkorting 

   kiloWatt kW 

Spanning U  Volt V 

Stroom I  Ampère A 

Lengte l  meter m 

Massa m  inch “ 

   kilogram kg 

Oppervlakte Opp.  Vierkante meter m
2
 

Volume V  Kubieke meter m
3
 

   liter l 

Capaciteit luchtdebiet Ø  Kubieke meter per minuut m
3
/min 

Vermogen P  kiloVoltAmpère kVA 

Prijs €  euro € 

Temperatuur t  Graden Celcius 
o
C 

Druk P  bar (1 bar = 1 x 10
5
 Pa) bar 

Geluidsdruk   deciBell (A-filter) dB(A) 

Tijd t  seconde s 
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