
Trane Rental Services 
Tijdelijke oplossingen voor koeling en verwarming
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Of het nu gaat om een noodgeval of een gepland 
evenement, Trane staat voor u klaar

Extra koeling of verwarming tijdens extreme weersomstandigheden. Snelle vervanging 

bij een calamiteit. Bedrijven hebben om allerlei redenen behoefte aan een tijdelijke 

oplossing voor het koelen of verwarmen van een binnenomgeving of bijvoorbeeld 

een productieproces.

Met behulp van moderne en betrouwbare apparatuur levert Trane Rental Services snelle, 

veilige en kosteneffectieve oplossingen.

Met een tijdelijk systeem kunt u doorwerken terwijl uw eigen systeem wordt gerepareerd, 

vervangen of geüpgraded.

Vertrouw op tijdelijke oplossingen van het bedrijf dat u kent 

Ons team van account managers, project engineers, service engineers en logistieke 

professionals zorgt razendsnel voor de inbedrijfstelling van de benodigde apparatuur. 

U bent verzekerd van een oplossing die aan al uw verwachtingen voldoet.
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Waarom kiest u voor Trane?

Snel 

Onze teams met project en service engineers 

kunnen snelle en betrouwbare oplossingen aandragen 

in situaties waarin haast geboden is. De huurapparatuur 

van Trane is speciaal ontwikkeld om installatietijden te 

minimaliseren. Ons brede assortiment aan huurunits kan 

in zeer korte tijd met de benodigde accessoires worden 

verzonden en op locatie geleverd.

Groot assortiment moderne apparatuur

Een groot, nieuw en goed onderhouden 

assortiment aan units die kunnen voldoen aan iedere 

tijdelijke behoefte.

Uitgebreid verhuurnetwerk

Door ons uitgebreide servicenetwerk met ervaren 

en door de fabriek erkende service engineers in heel 

Europa is er altijd wel een verhuurlocatie van Trane in 

de buurt.

Veilig en betrouwbaar 

Trane heeft ruim 100 jaar ervaring op het gebied 

van koeling. Koeling is een van onze kernactiviteiten en 

dankzij onze gerichte aanpak en uitstekende reputatie 

als het gaat om het nakomen van beloftes, bent u 

verzekerd van verhuurdiensten waar u van op aan kunt.

Allesomvattende oplossingen 

De oplossingen van Trane zijn gebaseerd op een 

grondige analyse van de vereisten van elk systeem. Onze 

verhuurdiensten omvatten de levering van apparatuur 

en de inbedrijfstelling, controle en buitenbedrijfstelling 

door onze eigen gecertificeerde service engineers.

Betaalbaar

Een snelle, effectieve tijdelijke dienst is van groot 

belang. Maar ook het kostenplaatje moet kloppen. 

Met onze huurapparatuur krijgt u waar voor uw geld 

terwijl u aan een reparatie of vervanging werkt.

Bij Trane snappen we dat onze klanten en hun behoeften uniek zijn. Ons doel is om aan al uw vereisten te voldoen, hoe 

complex en uitdagend dit ook mag zijn. Of het nu gaat om een noodgeval, een geplande vervanging of het opstellen 

van een bedrijfscontinuïteitsplan.
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Het enige adres voor al uw tijdelijke 
HVAC-wensen

Aanvullende capaciteit: Een rendabele oplossing 

voor aanvullende capaciteit om te voldoen aan 

seizoensgebonden of schommelende productie-eisen, 

of om een spoedorder te kunnen leveren. Typische 

sectoren: kunststoffen, farmaceutische industrie, auto-

industrie, levensmiddelenindustrie.

Seizoensgebonden koeling: Aanvullende koeling om te 

zorgen voor een stabiele temperatuur binnen. Typische 

toepassingen: fabrieken, magazijnen, winkel- en 

kantoorpanden.

Noodgevallen: Direct verkrijgbare huurapparatuur voor 

als het onverwachte gebeurt en u snel moet reageren. 

Typische scenario's: uitval, natuurrampen en tijdelijke 

verhuizing en opslag.

Gepland onderhoud aan de vaste apparatuur: Neemt 

de tijdsdruk weg om uw primaire HVAC-systeem weer 

draaiend te krijgen. Huren zorgt voor continue koeling 

wanneer uw apparatuur wordt omgewisseld of tijdens 

gepland onderhoud.

Evenementen: Verwarming en koeling voor een 

korte periode bij een evenement. Doorgaans voor 

buitenijsbanen in de winter en airconditioning bij 

evenementen.

Planning voor onvoorziene omstandigheden: Met een 

noodplan voor koeling kunt u de risico's beperken en 

kunnen belangrijke werkzaamheden binnen faciliteiten 

doorgaan in geval van nood of na een ramp. Typische 

toepassingen: ziekenhuizen, industriële installaties, 

datacenters.

Kiezen voor Trane Rental Services is kiezen voor een solide basis. Het uitgebreide assortiment apparatuur zorgt voor een 

breed scala aan toepassingen en capaciteiten. Klanten die tijdelijk koeling of verwarming nodig hebben, zijn verzekerd 

van een oplossing die exact aan hun behoeften voldoet.

Of uw behoeften nu onverwacht of gepland zijn, 

Trane biedt uitkomst.
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Het huurassortiment van Trane

Luchtgekoelde koelmachines: Deze units hebben 

koelingscapaciteiten variërend van 13 tot 1600 kW. 

Ze worden aangesloten op een bestaand gekoeld 

watercircuit of gebruikt voor de voeding van andere 

huurapparatuur, zoals luchtbehandelings- of 

luchtblaasunits.

Watergekoelde koelmachines: Deze koelmachines 

hebben koelingscapaciteiten variërend van 200 tot 

1500 kW. Ze zijn speciaal aangepast voor tijdelijke 

toepassingen. Ze kunnen worden aangesloten op een 

bestaand gekoeld watercircuit of op andere tijdelijke 

installaties op locatie.

Koelmachines met warmtepompen: Deze units bieden 

verwarmings- en koelingscapaciteiten variërend van 

50 tot 330 kW. Ze kunnen worden aangesloten op een 

bestaand circuit met warm of gekoeld water of gebruikt 

voor de voeding van andere huurapparatuur, zoals 

luchtbehandelings- of luchtblaasunits.

Luchtbehandelings- en luchtblaasunits: Deze 

units worden doorgaans geleverd in combinatie met 

een tijdelijke koelmachine en leveren een constant 

volume aan gekoelde lucht (tot 7,0 m³ per seconde). 

De gekoelde lucht wordt aangeleverd op de locatie via 

bestaande of tijdelijke flexibele buizen die op maat 

worden gemaakt voor de te koelen ruimte. 

Rooftopunits: Deze rooftops leveren een constant 

volume aan gekoelde of verwarmde lucht op de locatie 

via bestaande of tijdelijke flexibele buizen die op maat 

worden gemaakt voor de ruimte.

Installatie en accessoires: Trane biedt een 

volledige lijn accessoires voor snelle en eenvoudige 

installatie. Wij leveren alle elektrische bekabeling met 

veiligheidsvergrendeling, flexibele slangen met camlock- 

of Bauer-aansluitingen voor eenvoudig gebruik, 

koppelingen, pompunits, drukpompen en flexibele 

luchtkokers, warmtewisselaars, watertanks en flenzen, 

samen met een volledige installatieservice.

Ons nieuwe huurassortiment is een van de grootste in Europa. In tegenstelling tot andere aanbieders is Trane bovendien 

volledig gespecialiseerd in oplossingen voor gekoeld water, verwarming en airconditioning. Het enorme assortiment 

garandeert dat we altijd producten kunnen leveren die perfect aansluiten op uw situatie en vereisten, natuurlijk inclusief 

de nodige toebehoren en technische ondersteuning.
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Oplossingen die zijn toegespitst op 
de behoeften van de klant

Trane Rental Services biedt een breed scala aan oplossingen voor alle sectoren. Sommige verhuurklanten zijn al vaste 

klant bij Trane, maar veel bedrijven maken voor het eerst kennis met de expertise van Trane als ze geconfronteerd 

worden met een tijdelijk verwarmings- of koelprobleem. Dit zijn de oplossingen die Trane biedt:

"Trane biedt complete oplossingen wanneer je die het 

hardste nodig hebt"

Verhuur voor korte of langere periodes 

Het assortiment aan huuroplossingen en 

overeenkomsten van Trane kan worden aangepast om 

tegemoet te komen aan alle behoeftes, of deze nu klein 

of groot zijn of voor korte of juist langere duur.

Zakelijke continuïteit en herstel bij 

noodgevallen

Voor bedrijfskritische toepassingen maken wij een 

bedrijfscontinuïteits- of calamiteitenplan met een 

voorselectie van de ideale apparatuur.

Rent to buy*

In economisch moeilijke tijden, waarin de 

mogelijkheden voor kapitaalinvestering beperkt zijn, kan 

het huren van HVAC-apparatuur een kosteneffectieve 

oplossing zijn die u wat meer financiële bewegingsruimte 

geeft. Met optie voor Rent to buy kunt u zich met een 

gerust hart richten op uw kernactiviteiten en doet u op 

een latere datum een kleinere kapitaalinvestering.

•  Datacenters

•  Gezondheidszorg

•  Kantoorpanden

•  Industrie

•  Magazijnen

•  Winkels

•  Hospitality en 

evenementen

•  Levensmiddelenindustrie

•  Schaatsbanen

• Wijnhuizen

•  Overige specialiteiten

Sectoren die een beroep hebben gedaan op Trane voor huurmachines zijn 
onder andere:

* In overeenstemming met lokale wettelijke vereisten
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Succesvolle huuroplossingen in de praktijk

"Trane reageerde direct op mijn noodoproep en binnen een paar uur hadden 

we een oplossing gevonden. De tijdelijke units werden de volgende dag 

vroeg in de ochtend geleverd en draaiden binnen 24 uur op vol vermogen, 

waardoor de productie snel kon worden hervat op normaal niveau. 

Fabrieksmanager van een voedselverwerkingsfabriek 

Tijdens een warme zomer had een toonaangevend 

verpakkingsbedrijf behoefte aan aanvullende 

koelingscapaciteit om de kwaliteit van kwetsbare 

producten te garanderen. Om langdurig stilvallen van de 

productie te voorkomen, gaf Trane snel een demonstratie 

met een huurkoelmachine. De klant was dusdanig onder 

de indruk van de service en prestaties die Trane bood 

dat deze zijn huidige oplossing direct inruilde voor een 

oplossing van Trane.

De exploitant van een buitenijsbaan deed een beroep 

op Trane voor een goede ijskwaliteit tegen een scherp 

tarief. De oplossing van Trane was om 16 gehuurde 

koelmachines te installeren die werden aangestuurd 

door een geavanceerd monitoring- en regelsysteem. 

Doordat de verbruiksgegevens werden bijgehouden in 

logboeken, was de exploitant in staat om de prestaties te 

optimaliseren en gelijktijdig de kosten te minimaliseren. 

Schaatsen in de buitenlucht

Een exclusief hotel kwam bij warm weer en met een 

vakantieweekend voor de deur in de problemen toen 

twee van de koelmachines uitvielen. Het team van Trane 

bood de perfecte oplossing en leverde twee nieuwe 

huurkoelmachines. Deze werden snel in bedrijf gesteld 

zodat de gasten nergens last van hadden, terwijl de 

kapotte apparatuur werd gerepareerd en geüpgraded.

Hospitality

Een van onze klanten, actief in het spuitgieten 

van kunststoffen, ontving een grote order met een 

krappe deadline. Met een aanvullende luchtgekoelde 

schroefkoelmachine werd de capaciteit voor gekoeld 

water vergroot en een aanvullende 643 kW aan koeling 

geleverd.

Kunststofproductie

De verpakkingsindustrie
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Huurassortiment van Trane 
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Klantvoordelen

• Laag energieverbruik: superieur rendement bij deellast 

• Stille werking, zelfs in de meest geluidsgevoelige 

omgevingen

• Compact ontwerp: eenvoudig te integreren op locatie

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface, 

gegevensuitwisseling met 

gebouwautomatiseringssystemen

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen en 

buffertank)

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Afwerking van hoge kwaliteit

• Met zowel enkel als dubbel circuit

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Luchtgekoelde 
koelmachines met 
scrollcompressor
19 - 164 kW

VGA/CGAX

Koelmachinemodel VGA75 VGA150 CGAX17 CGAX20 CGAX30 CGAX40 CGAX60

Koelingscapaciteit 19,20 36,90 49,60 59,70 84,20 116,70 164,10

Opgenomen vermogen (kW) 7,50 14,60 17,40 19 29 38,90 57,40

Type koudemiddel R407C R407C R410A R410A R410A R410A R410A

Minimale belasting koelmachine (%) 100 50 43 50 50 25 25

Aantal compressoren 1 2 2 2 2 4 4

Aantal koudemiddelcircuits 1 2 1 1 1 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 16,50 32,50 38,60 45,70 64,30 91 128,20

Aanloopstroom (A) 101 117 160,40 167,50 231,80 212,80 295

Lengte (mm) 1060 2200 2597 2597 2597 2597 2597

Breedte (mm) 950 1050 1507 1507 1507 2472 2472

Hoogte (mm) 1560 1730 2029 2029 2029 2029 2029

Gewicht (kg) 479 800 1000 1100 1200 1550 1750

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 46 48 47 49 50 51 52

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511

Bekijk de video over de 
Trane Conquest
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Klantvoordelen

• Laag energieverbruik: superieur rendement bij deellast

• Stille werking, zelfs in de meest geluidsgevoelige 

omgevingen

• Compact ontwerp: eenvoudig te integreren op locatie

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface, 

gegevensuitwisseling met 

gebouwautomatiseringssystemen

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Luchtgekoelde 
koelmachines met 
scrollcompressor
50 - 461 kW
CGAN / CGAM

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen en 

buffertank)

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Afwerking van hoge kwaliteit

• Twee akoestische pakketten: SN, LN zonder 

rendementsverlies

• Met zowel enkel als dubbel circuit

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Koelmachinemodel CGAN200 CGAM040 CGAN450 CGAM060 CGAM070 CGAM100 CGAM 120 SQ CGAN211 CGAN214

Koelingscapaciteit 49,60 109,80 121,30 159 186 273,20 331 350 461,80

Opgenomen vermogen (kW) 19,50 41 44,70 59,10 68,30 100,90 107 132,80 171,60

Type koudemiddel R407C R410A R407C R410A R410A R410A R410A R407C R407C

Minimale belasting koelmachine (%) 50 25 44 25 21 25 25 20 17

Aantal compressoren 2 4 2 4 4 4 4 5 6

Aantal koudemiddelcircuits 1 2 1 2 2 2 2 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 47 99,6 102 141 159 232,6 247 291 392

Aanloopstroom (A) 148 221 327 270 335 441 507 544 654

Lengte (mm) 3400 3200 3800 3200 4100 4521 4521 6058 6058

Breedte (mm) 1220 2438 1220 2438 2438 2438 2438 2436 2438

Hoogte (mm) 2200 2440 2350 2440 2440 2591 2591 2591 2591

Gewicht (kg) 2303 2720 2200 2720 3410 4208 4428 4671 4671

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m 
afstand dB(A)

52 53 52 53 54 54 55 65 66

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511
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Klantvoordelen

• Compacte koelmachine met verpakte hydraulische 

module (beschikbaar als een optie) voor eenvoudige 

en snelle installatie

• Zeer flexibel bij zowel comfort- als 

procestoepassingen: voldoet exact aan uw eisen

• Geavanceerd regelsysteem met het oog op superieure 

betrouwbaarheid

Belangrijke kenmerken

• Hermetische scrollcompressoren met hoog rendement, 

laag trillings- en geluidsniveau en volledige beveiliging 

tegen oververhitting

• Externe plaatwerkdelen zijn gegalvaniseerd en 

afgewerkt met poederverf RAL 9002

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Watergekoelde 
koelmachines met 
scrollcompressor
251 - 456 kW
CGWN

Koelmachinemodel CGWN207 CGWN214

Koelingscapaciteit 251,70 456,80

Opgenomen vermogen (kW) 64 121,10

Type koudemiddel R410A R407C

Minimale belasting koelmachine (%) 19 15

Aantal compressoren 4 6

Aantal koudemiddelcircuits 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 187 370

Aanloopstroom (A) 395 621

Lengte (mm) 2545 2866

Breedte (mm) 880 878

Hoogte (mm) 1242 2025

Gewicht (kg) 1460 2524

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 53 58

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Verdamper 12/7 °C en 0,044 m2 K/kW, condensor bij 30/35 °C en 0,044 m2 K/kW
Netto prestaties berekend conform EN14511-2011
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Klantvoordelen

• Betrouwbaarheid: Trane-schroefcompressor met 

slechts 3 bewegende delen

• Installatiegemak: grote keuze in hydraulische modules

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Gebruiksvriendelijk bedieningsdisplay met duidelijk 

leesbare tekst en toetsenbord op het voorpaneel 

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

• Traploze vermogensregeling

• Werkzaam bij beperkte vrije ruimte

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen)

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Twee akoestische pakketten: SN en LN

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

• Geïntegreerde oliekoeling in condensorbatterij

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Koelmachinemodel
RTAD

085 HE
RTAD
115LN

RTAD
125 HE

RTAD
150LN

RTAD
180SE LN

Koelingscapaciteit 297 390 489,70 535 642

Opgenomen vermogen (kW) 97 148,60 167,70 216 242

Type koudemiddel R134a R134a R134a R134a R134a

Minimale belasting koelmachine (%) 17 17 17 17 17

Aantal compressoren 2 2 2 2 2

Aantal koudemiddelcircuits 2 2 2 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 231 348 405 547 576

Aanloopstroom (A) 244 384 443 482 608

Lengte (mm) 4800 6058 6058 6058 6058

Breedte (mm) 2438 2438 2438 2438 2438

Hoogte (mm) 2591 2591 2591 2591 2591

Gewicht (kg) 3960 6130 5610 6130 7450

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 65 65 66 63 70

Series R™ luchtgekoelde 
koelmachine met 
schroefcompressor 
297 - 642 kW
RTAD

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511
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Klantvoordelen

• Betrouwbaarheid: Trane-schroefcompressor met 

slechts 3 bewegende delen

• Eurovent-gecertificeerd Klasse A

• Installatiegemak: grote keuze in hydraulische modules

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Advanced Adaptive ControlTM garandeert de 

werkzaamheid van de koelmachine in de meest 

extreme omstandigheden

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

• Traploze regeling van belasting

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen)

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Falling film-verdamper met hoge COP

• Twee akoestische pakketten: SN en LN

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Series R™ luchtgekoelde 
koelmachine met 
schroefcompressor 
412 - 1451 kW
RTAC

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511

Koelmachinemodel
RTAC
120

RTAC
200

RTAC
300

RTAC
400

Koelingscapaciteit 412 737 1077 1451

Opgenomen vermogen (kW) 135 232,90 370 498

Type koudemiddel R134a R134a R134a R134a

Minimale belasting koelmachine (%) 30 17 13 10

Aantal compressoren 2 2 3 4

Aantal koudemiddelcircuits 2 2 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 100/3/50

Max. stroomsterkte (A) 390 562 844 1096

Aanloopstroom (A) 410 594 813 1002

Lengte (mm) 5041 5960 10058 12244

Breedte (mm) 2260 2260 2250 2250

Hoogte (mm) 2411 2381 2530 2530

Gewicht (kg) 4506 5590 9375 11929

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 65 68 69 81
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Klantvoordelen

• Laag energieverbruik: superieur rendement bij vollast 

(EER) en deellast (ESEER)

• Stille werking, zelfs in de meest geluidsgevoelige 

omgevingen

• Unieke functie: rendement neemt toe terwijl 

geluidsniveau afneemt

• Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface met 

kleurenaanraakscherm voor intuïtieve navigatie

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen)

• Trane Adaptive Frequency-aandrijving op 

compressoren op HSE-uitvoering

• Nieuwe gepatenteerde badverdamper CHIL van Trane

• EC-ventilatoren

• Condensorbatterijen met microkanalen

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Luchtgekoelde 
hoogrendement 
Sintesis-koelmachines 
met schroefcompressor 
665 - 850 kW
RTAF

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511

Koelmachinemodel
RTAF
190

RTAF 245
HSELN

Koelingscapaciteit 665 850

Opgenomen vermogen (kW) 213 318

Type koudemiddel R134a R134a

Minimale belasting koelmachine (%) 30 30

Aantal compressoren 2 2

Aantal koudemiddelcircuits 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 531 535

Aanloopstroom (A) 633 n.v.t.

Lengte (mm) 7895 6880

Breedte (mm) 2200 2430

Hoogte (mm) 2665 2670

Gewicht (kg) 5460 6900

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 63 68

Bekijk de video over de 
Trane Sintesis
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Klantvoordelen

• Toonaangevend rendement bij vollast en deellast

• InvisiSoundTM Ultimate: de laagst vastgestelde 

geluidsniveaus

• Derde generatie AFD Adaptive Frequency-aandrijving

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen)

• AdaptiSpeed™-technologie: motoren met een 

permanente magneet die compressor en ventilatoren 

aandrijven

• Nieuwe generatie efficiënte waterwisselaar

• Aluminium condensorbatterijen (aluminium lamellen 

en buizen)

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Luchtgekoelde 
hoogrendement 
StealthTM-koelmachines 
met schroefcompressor 
760 kW
RTAE

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511

Koelmachinemodel
RTAE
225

Koelingscapaciteit 759,80

Opgenomen vermogen (kW) 227,50

Type koudemiddel R134a

Minimale belasting koelmachine (%) 20

Aantal compressoren 2

Aantal koudemiddelcircuits 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 405

Aanloopstroom (A)

Lengte (mm) 8556

Breedte (mm) 2230

Hoogte (mm) 2432

Gewicht (kg) 7277

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 62

Bekijk de video over de 
Trane Stealth
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Klantvoordelen

• Semi-hermetische schroefcompressor met laag 

toerental en directe aandrijving en slechts drie 

bewegende delen

• Nieuwe optionele Trane Adaptive Frequency-

aandrijving (AFD) voor rendementsverbetering 

bij deellast

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface, 

gegevensuitwisseling met 

gebouwautomatiseringssystemen

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• Huurverpakking

• Met bouten bevestigde constructie voor gemakkelijke 

demontage van de unit

• Volledig modulerende vermogensregelaar (15-100%)

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Watergekoelde 
koelmachine met 
schroefcompressor 
1295 - 1453 kW
RTHDevo

Koelmachinemodel RTHD 375 D2 G2 G1 RTHD 425 E3 G3 G3

Koelingscapaciteit 1294 1453

Opgenomen vermogen (kW) 218 253

Type koudemiddel R134a R134a

Minimale belasting koelmachine (%) 12 12

Aantal compressoren 1 1

Aantal koudemiddelcircuits 1 1

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 421 452

Aanloopstroom (A) Lager dan max. stroomsterkte Lager dan max. stroomsterkte 

Lengte (mm) 3850 3850

Breedte (mm) 2040 2040

Hoogte (mm) 2000 2000

Gewicht (kg) 9572 9929

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 67 71

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Verdamper 12/7 °C en 0,0176 m2 K/kW, condensor 30/35 °C en 0,44 m2 K/kW volgens EN 14-511
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Klantvoordelen

• Ontworpen voor toepassingen met bijzonder lage 

temperaturen 

• Stille werking

• Uitermate betrouwbaar: de onderdelen zijn zorgvuldig 

vervaardigd en gemonteerd 

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• 2 compressoren 

• 4-traps capaciteitsregeling

• Eenvoudig te gebruiken unitregelaar 

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

• Eenvoudig aan te passen koppelverbindingen

Koelmachines voor lage 
temperaturen
100 kW

Koelmachinemodel TTKW BS 100 35 L 2 C

Koelingscapaciteit (*) 100

Opgenomen vermogen (kW) (*) 138,20

Type koudemiddel R507

Minimale belasting koelmachine (%) 25

Aantal compressoren 2

Aantal koudemiddelcircuits 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 316,80

Aanloopstroom (A) 480

Lengte (mm) 6100

Breedte (mm) 2450

Hoogte (mm) 2600

Gewicht (kg) 6500

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 58

(*) Bij een uitstromende verdampertemperatuur van -35 °C en een luchttemperatuur van 34 °C
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Klantvoordelen

• Laag energieverbruik: superieur rendement bij deellast 

• Stille werking, zelfs in de meest geluidsgevoelige 

omgevingen

• Compact ontwerp: eenvoudig te integreren op locatie

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface, 

gegevensuitwisseling met 

gebouwautomatiseringssystemen

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen en 

buffertank)

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Afwerking van hoge kwaliteit

• Twee akoestische pakketten: SN, LN zonder 

rendementsverlies

• Met zowel enkel als dubbel circuit

Omkeerbare lucht/water 
warmtepompen met 
scrollcompressor
111 - 331 kW
CXAM/CXAN

Koelmachinemodel CXAM040 CXAN450 CXAM060 CXAM70HE CXAM100 CXAM120

Verwarmingscapaciteit 112 109 162 188 296 317

Koelingscapaciteit 111,60 114,60 162,80 192,40 292,80 331,10

Opgenomen vermogen (kW) 39,7 447 54,9 64,9 96 108

Type koudemiddel R410A R407C R410A R410A R410A R410A

Minimale belasting koelmachine (%) 25 44 25 25 25 25

Aantal compressoren 4 2 4 4 4 4

Aantal koudemiddelcircuits 2 1 2 2 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 90 102 115 136 204 247

Aanloopstroom (A) 211 327 249 314 417 507

Lengte (mm) 3200 3800 4150 4150 5800 5800

Breedte (mm) 2438 1220 2438 2438 2438 2438

Hoogte (mm) 2440 2350 2440 2440 2591 2591

Gewicht (kg) 2820 2200 3595 3655 5010 5120

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 52 52 55 60 56 58

Verwarmingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden:
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 40/45 °C en omgevingsluchttemperatuur van 7 °C/50% RH in overeenstemming met EN 14-511
Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden:
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511
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Klantvoordelen

• Laag energieverbruik: superieur rendement bij deellast 

• Stille werking, zelfs in de meest geluidsgevoelige 

omgevingen

• Compact ontwerp: eenvoudig te integreren op locatie

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface, 

gegevensuitwisseling met 

gebouwautomatiseringssystemen

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Geïntegreerde hydraulische module (pompen en 

buffertank)

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Afwerking van hoge kwaliteit

• Twee akoestische pakketten: SN, LN zonder 

rendementsverlies

• Met zowel enkel als dubbel circuit

• Condensorbatterijen met microkanalen

Koelmachinemodel CXAX17 CXAX30 CXAX20 CXAX40 CXAX60

Verwarmingscapaciteit 47 78 53 107 156

Koelingscapaciteit 49 84 53,40 111 161

Opgenomen vermogen (kW) 15,90 25,70 17,10 34,30 52

Type koudemiddel R410A R410A R410A R410A R410A

Minimale belasting koelmachine (%) 43 50 50 25 25

Aantal compressoren 2 2 2 4 4

Aantal koudemiddelcircuits 1 1 1 2 2

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 38,60 69 43,30 86,20 128,20

Aanloopstroom (A) 161 232 165,10 213 296

Lengte (mm) 2597 2597 2597 2597 2597

Breedte (mm) 1507 1507 1507 2492 2472

Hoogte (mm) 1980 2229 2029 2026 2226

Gewicht (kg) 1000 1200 1050 1550 1750

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 47 50 47 50 53

Omkeerbare warmtepompen 
met scrollcompressor  
(lucht naar water)
49 - 161 kW
CXAX

Verwarmingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden:
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 40/45 °C en omgevingsluchttemperatuur DB/WB van 7/6 °C in overeenstemming met EN 14-511
Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden:
Temperatuur inkomend/uitgaand water van 12/7 °C en omgevingsluchttemperatuur van 35 °C in overeenstemming met EN 14-511
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Klantvoordelen

• Eenvoudige installatie door modulaire montage en een 

eenvoudig modulair verbindingssysteem

• Laag energieverbruik dankzij componenten met hoog 

rendement

• Verbeterde uitvoering van kast met mogelijkheid tot 

reinigen, voor een hogere luchtkwaliteit in het gebouw 

(CCTB)

• Sterk kastframe

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

Belangrijke kenmerken CCTA

• Thermische eigenschappen kast D1/L1/F9/T3/TB3

• Sterk kastframe

Luchtbehandelingsunits 
voor specifieke 
toepassingen
150 - 200 kW
CCTA - CCEB

Unitmodel CCTA062 CCEB DG 6.25 CCEB DG 9

Koelingscapaciteit (kW) 150 150 250

Luchtstroom (m3/h) 20.016 15.000 30.000

Beschikbare statische druk (Pa) 400 500 500

Voeding 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Ventilatormotor (kW) 7,50 7,50 15

Stroomsterkte ventilatormotor (A) 15,30 14,30 28

Regeling ventilatortoerental Regeling ventilatortoerental 

Elektrische verwarming (kW) - 147 2 x 147

Elektrische verwarming (A) - 212 2 x 212

Lengte (mm) 2630 3485 4247

Breedte (mm) 2230 1755 2060

Hoogte (mm) 1860 1775 2080

Gewicht (kg) 1302 1217 2063

Wateraansluitingen 2 1/2 2 1/2 3

Afmetingen aanvoerlucht (mm) 2 x dia 600 1525 X 1525 1830 x 1830

Afmetingen uitvoerlucht (mm) 2 x dia 600 550 X 1525 855 x 1830

• Dubbele afdichting minimaliseert luchtlekkage 

omkasting 

• Sandwichpaneel van gegalvaniseerd staal

• Filters op railsysteem

• Batterij op rail, eenvoudig te verwijderen

Belangrijke kenmerken CCEB

• Modulaire montage van kast 

• 50 mm dubbellaags panelen met isolatie van minerale 

wol 

• Hoge luchtdichtheid: Klasse C

• Gladde binnenzijden voorkomen stofophoping

• Eenvoudig te reinigen
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Klantvoordelen

• Eén lucht/lucht-unit in kast: eenvoudige installatie

• Hoog rendement: laagste energieverbruik

• Buitengewoon betrouwbaar en duurzaam

• Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en 

geproduceerd door Trane

• Optionele monitoring op afstand met Trane Intelligent 

Services

• Aansluiting op een enkele stroombron

Belangrijke kenmerken

• Huurtransportframe

• Aan een kant te openen voor eenvoudig onderhoud

• Compact ontwerp: vraagt weinig ruimte, onopvallend 

design

• Hoogrendement-scrollcompressoren

• Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

Rooftopunit in kast
55 - 102 kW
Voyager™ II

Unitmodel TKH200 TKH250 TKH290 WKH155 WKH265 WKH340

Koelingscapaciteit (kW) 55,20 66,40 85,70 44,80 71,60 88,80

Verwarmingscapaciteit (kW) - - - 45,30 65,80 86,70

Opgenomen vermogen (kW) 18,10 22,10 28,20 15,40 25,50 33,40

Minimale capaciteit belasting (%) 50 50

Nominale luchtstroom (m3/h) 11.210 14.100 16.200 9800 14.100 18.000

Aantal compressoren 2 2 2 2 2 2

Aantal koudemiddelcircuits 2 2 2 2 1 2

Type koudemiddel R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Voeding (V/F/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Max. stroomsterkte (A) 44 47 59 36 52 70

Aanloopstroom (A) 171 172 198 121 181 244

Lengte (mm) 3850 3850 4700 3454 3850 4700

Breedte (mm) 2500 2500 2491 2534 2500 2491

Hoogte (mm) 2044 2044 2111 1743 2044 2111

Gewicht (kg) 1750 1770 2000 1470 1850 2051

Afmetingen aanvoerlucht (mm) 800 800 800 Dia 500 800 Dia 800

Afmetingen uitvoerlucht (mm) 800 800 800 Dia 500 800 Dia 800

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) 56 59 59 58 57 60

Koelingscapaciteit en stroominvoer bij Eurovent-omstandigheden
Binnen: 27 °C/19 °C, buiten: 35 °C (koelen), binnen: 20 °C, buiten: 7 °C/6 °C DB/WB (verwarming) volgens EN 14-511

Bekijk video over de Trane 
Voyager II-rooftopunit
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Klantvoordelen

• Ontworpen voor duurzaamheid en flexibiliteit

• Integratie van bewezen motor en 

wisselstroomgenerator

• Hoogrendement-unit 

Belangrijke kenmerken

• 50/60 Hz 400-230 V uitvoer 

Aggregaten
132 - 5500 kVA 

Aggregaatmodel FG Wilson 550 kVA C150 D2R R135C3 R275C3 R550C3

Prime-waarde 500 kVA / 400 kW 150 kVA / 120 kW 120 kVA / 96 kW 250 kVA / 200 kW 500 kVA/ 400 kW

Stand-by-waarde 550 kVA / 440 kW 165 kVA / 132 kW 132 kVA / 105 kW 270 kVA / 242 kW 550 kVA / 440 kW

Uitvoervoltage en -frequentie 400V/230V & 50/60Hz 400V/230V & 50/60Hz 400V/230V & 50/60Hz 400V/230V & 50/60Hz 400V/230V & 50/60Hz

Brandstofverbruik in stand-by (l/h) 108,6 39 23 43,20 79,80

Brandstofverbruik in prime (l/h) 98,5 37 23 43,20 79,80

Capaciteit brandstoftank [l] 888 1036 3000 3000 3000

Lengte (mm) 3800 3900 2860 4332 5000

Breedte (mm) 1131 1100 1191 1361 1611

Hoogte (mm) 2215 2200 2000 2432 2600

Gewicht (kg) 3858 2948 2648 5060 7476

Geluidsdrukniveau in open veld op 10 m afstand dB(A) - 65 66 66 66
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Pompunits

Compleet samengesteld in een degelijk frame voor 

eenvoudig en snel gebruik.

Warmtewisselaars

De capaciteit van warmtewisselaars voor 

huurtoepassingen varieert van 50 kW tot 1500 kW. 

Ze zijn ideaal voor het verwarmen of koelen van een 

gebouw zonder direct contact. De warmtewisselaar zorgt 

voor energieoverdracht terwijl de vloeistoffen in het 

gebouw gescheiden blijven.

Verwarmingsunit

Deze meertrapsverwarmingen zijn ontworpen 

voor het verwarmen van gebouwen en gebruik in 

ontdooiingsprocessen.

Verrijdbare gescheiden watergekoelde 

airconditioner

Verrijdbare gescheiden airconditioners zijn ideaal voor 

toepassingen waarbij behoefte bestaat aan koeling voor 

halfgesloten ruimten zoals: 

• Garages

• Kiosken en grote tenten voor evenementen

• Beursgebouwen

Units met beperkt bereik



Koeloplossingen van een vertrouwde partner

Trane heeft een van de meest geavanceerde koelmachinehuurassortimenten in Europa en het Midden-Oosten. Met 130 

verkoop- en servicelocaties en ruim 1000 van de best opgeleide account managers en service engineers in de branche 

bevindt Trane zich in de beste positie om u te ondersteunen bij uw speciale toepassingen en seizoensgerelateerde 

behoeften.

Wij leveren snelle, veilige en kostenefficiënte oplossingen. Ons team van account managers, project engineers, 

service engineers en logistieke professionals zorgt voor de spoedige inbedrijfstelling van de benodigde apparatuur. 

Het resultaat is een goed functionerend systeem dat aan al uw verwachtingen voldoet.

Vraag een vrijblijvende offerte aan op: 

www.tranerentalservices.com

Bekijk de video over Trane Rental Services:

Neem contact met ons op en vind een oplossing die 

voldoet aan uw behoeften: 

Trane Nederland
Tel.: 035-603 93 00
E-mail: infonl@trane.com
 

ingersollrand.comTrane.comengineer.Trane.com

Trane® is een merk van Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) verhoogt de kwaliteit van leven door het creëren van 
comfortabele, duurzame en efficiënte omgevingen. Onze mensen en merken, zoals Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® 
en Club Car®, werken samen om de luchtkwaliteit in woningen en gebouwen te verbeteren, voedingsmiddelen en 
bederfelijke producten te vervoeren en beschermen en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten.  
Wij zijn een mondiale onderneming die zich inzet voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.

Neem contact met ons op
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Wij drukken op milieuvriendelijk kringlooppapier om verspilling tegen te gaan.

Efficiënte systemen Regeling

Snel. Betrouwbaar. Voordelig

Trane Rental Services
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