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Houd je hoofd koel en je 
stoffen droog

Afb. 1 Testopstelling bij een klant: Een unit om restgassen bij het affakkelen te verwijderen Afb. 2 Stofafzuiging bij het laden en lossen van 

een schip

en verliezen in leidingsystemen kan een 
systeem toch te klein blijken. Wij installe-
ren dan een huurmachine, zodat men zich 
ervan kan overtuigen of de capaciteit er-
van voldoende is. Die installatie kan voor 
een week worden geplaatst, maar ook voor 
een langere periode. Wel gaat het altijd om 
een tijdelijke oplossing, want we verkopen 
geen apparaten.”

Altijd een oplossing
In de showroom van het bedrijf staan, zo-
als Van As het aanduidt, ‘de kleinere machi-
nes’. De gigantische loods is een ander ver-
haal. Naast de vele containers die als skid 
fungeren, ligt er ook heel wat op voorraad. 
“We hebben hier een uitgebreid assorti-
ment slangen en de bijbehorende adapters. 
Het kan niet zo zijn dat een klant een 450 
mm slang hee� en wij hem vervolgens niet 
kunnen helpen. Een adapter biedt dan uit-
komst. Met zo’n verloop zorgen we voor een 
passende aansluiting op onze machines. 
We zorgen altijd voor een oplossing.” 

geventileerd, en daarvoor kan men bij ons 
terecht. We voorzien niet alleen in Ex-ven-
tilatoren maar denken ook met de klant 
mee. Zo attenderen we hem op locatie op 
mogelijke gevaren, zodat hij de nodige 
maatregelen kan nemen. In een stresssi-
tuatie worden al snel de meest simpele za-
ken vergeten. Denk bijvoorbeeld aan het 
betreden van een tank. Dit is een besloten 
ruimte die, voordat hij wordt belucht, moet 
worden gemeten. Wij leveren dan ook de 
geschikte meetapparatuur.”
Naast (Atex) apparatuur voor ventilatie 
verhuurt CSrental ook luchtreinigers, dro-
gers en verwarming. Voor de verwarming 
in explosiegevaarlijke ruimten zijn er ka-
chels tot maximaal 30 kW beschikbaar.

Dimensionering
CSrental biedt ook uitkomst als de dimen-
sionering van een nieuw klimaatsysteem 
nog uitdagingen stelt. “Bij nieuwbouw is 
het niet altijd duidelijk welke capaciteit er 
nodig is”, legt Van As uit. “Door weerstand 

Oprichter Peter van As van CSrental zit 
al ruim 25 jaar in het klimaatvak. Er is 
dan ook vrijwel geen oplossing die hij 
en zijn team niet kunnen bedenken 
om tijdelijke klimaatproblemen op te 
lossen. Of het nu gaat om het koelen, 
drogen, verwarmen of afzuigen van (ge-
vaarlijke) stoen en gassen.

Er kunnen allerlei situaties ontstaan waar-
bij een tijdelijke klimaatoplossing nodig 
is. Denk aan drogen bij een calamiteit, 
afschakelen van ventilatie tijdens onder-
houd of simpelweg omdat een klant er nog 
niet helemaal uit is. “In dit laatste geval 
zoeken wij voor hem de beste oplossing”, 
zegt Peter van As. “We beschikken over 
eenvoudig inzetbare en �exibele systemen 
die we makkelijk kunnen opschalen, ook 
als het om een Atex-gebied gaat.” 

Atex
“Tijdens de turn-a-round van een fabriek 
moet in Atex-gebieden blijvend worden 
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Afb. 3 Klaar voor transport; twee TFV900Ex en twee TFV300Ex Atex 

ventilatoren voor afzuiging van resten hexaan-dampen na uitstomen 

Afb. 4 Afzuiging van explosiegevaarlijke gassen bij een turn-a-round 

Afb. 5 Loods met voorraad slangen en adapters, maar ook containers voor kachels

In de praktijk
CSrental opereert in een niche en moet het 
vooral hebben van kennis en ervaring op 
klimaatgebied. Van As: “Het komt mij goed 
van pas dat ik eigenlijk ‘alles’ in deze bran-
che al een keer heb meegemaakt. Hierdoor 
kunnen we klanten goed adviseren. Regel-
matig bieden we oplossingen voor andere 
verhuurbedrijven. Wij vormen voor hen 
geen bedreiging – zullen geen klanten af-
snoepen – omdat wij echt uitsluitend kli-
maatoplossingen bieden.”
 
Procesindustrie
Van As gee� voorbeelden van projecten 
in de procesindustrie. Zo hee� CSrental 
in een grondsto�enmagazijn – waar in 
het voor- en najaar de luchtvochtigheid te 
hoog opliep – condensdrogers geplaatst 
met een droogcapaciteit van 150 liter per 
dag.
Ook voorziet het verhuurbedrijf in ontstof-
�ngssystemen voor het storten van stui-
vende materialen: “Wij kunnen met onze 
apparatuur tijdelijk voorzien in een stofaf-
zuiging totdat een permanente oplossing 
is gerealiseerd.”
CSrental levert ook de �lterkasten waarin 
de afgezogen lucht wordt gereinigd. Hierin 
wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld 
G4 of F7 �lters, maar ook van koolstof of 
Hepa H13 �lters, die alle op voorraad lig-
gen.
“Voor droging bij temperaturen onder 5°C 
of bij een gewenste luchtvochtigheid lager 
dan 40 procent, zetten we meestal adsorp-

tiedrogers in. Die kunnen worden inge-
bouwd in een productieproces, maar wor-
den ook toegepast om een complete ruimte 
te conditioneren.”
Wat begon met voornamelijk bouwdrogers, 
breidde zich uit tot allerlei klimaat-gerela-
teerde oplossingen. “In de stortgoed ver-
werkende industrie zijn we vooral actief 
met onze adsorptiedrogers, �lterkasten en 
ventilatiesystemen.” ■
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