
Uitleendienst Erfgoed 

1 

KLIMAAT 

Datalogger Hanwell voor T en RV 

Merk: Hanwell ML4106 

Omschrijving: Datalogger, USB-kabel en 

lithium ion batterij, software 

Afmeting: 14.5 * 8 * 3.4 cm 

Functie: Meet en registreert de 

temperatuur en relatieve vochtigheid. Het 

toestel is uitgerust met een display, 

waarop de actuele meting en de status 

van de batterij kan worden afgelezen. De 

datalogger moet geprogrammeerd en 

uitgelezen worden via USB-kabel met 

behulp van de software Hanlog32USB en 

een (eigen) computer met Windows 

besturingssysteem. Hulp bij het 

analyseren van de metingen is mogelijk. 

Gebruik van een logboek en/of meetplan 

is aanbevolen. 

Datalogger MSR voor T, RV en Lux 

Merk: MSR 145 

Omschrijving: Datalogger, USB-kabel en 

software 

Afmeting: 1.5 * 5 * 2 cm 

Functie: Meet en registreert de 

temperatuur, relatieve vochtigheid en Lux. 

Het toestel heeft geen display en is dus 

eerder voor gebruik in vitrines, 

transportkisten of kleine ruimtes die geen 

groot meettoestel toelaten. De datalogger 

moet geprogrammeerd en uitgelezen 

worden via USB-kabel met behulp van de 

software MSR en een (eigen) computer 

met Windows besturingssysteem. Hulp bij 

het analyseren van de metingen is 

mogelijk. Gebruik van een logboek en/of 

meetplan is aanbevolen. 



Uitleendienst Erfgoed 

2 

Gecombineerde meter Elsec voor T, RV, UV en Lux 

Merk: Elsec type 764 

Omschrijving: meettoestel, handleiding, 

koffer 

Afmeting: 15.6 * 6.5 * 2.7 cm 

Functie: Dit toestel voert puntmetingen uit 

en meet temperatuur, relatieve 

vochtigheid, UV (µW/lumen en mW/m²) en 

Lux. Het toestel heeft geen logfunctie. 

Luchtbevochtiger Brune 

Merk: Brune B500 

Omschrijving: Mobiele luchtbevochtiger 

met UV-C waterbehandeling, ingebouwde 

hygrostaat en afstandsbediening, 

aansluitspanning 230 V 

Afmeting: 76 * 62 * 37 cm (24kg) 

Functie: Dit toestel is geschikt voor 

volautomatische bevochtiging van 

tentoonstellingsruimtes, depotruimtes, etc. 

Werkt volgens koudwater-verdamping, 

waardoor geen kalkafzetting in het toestel 

of condensvorming in de ruimte ontstaat. 

Maakt gebruik van normaal leidingwater. 

Kan ingezet worden in ruimtes tot 350 m² 

met plafondhoogte 2.5m (of 875 m³). Heeft 

een intern reservoir van 50 liter. 

Luchtbevochtiger Defensor 

Merk: Defensor PH14 

Omschrijving: Mobiele luchtbevochtiger 

met filter, ingebouwde hygrostaat, 

aansluitspanning 230 V 

Afmeting: 73 * 61 * 37 cm (25kg) 

Functie: Dit toestel is geschikt voor 

volautomatische bevochtiging van 

tentoonstellingsruimtes, depotruimtes, etc. 

Kan ingezet worden in ruimtes tot 144 m² 

met plafondhoogte 2.5m(of 360 m³). 

Beschikt over een intern reservoir van 2 x 

10 liter. Het toestel maakt gebruik van 

normaal leidingwater.  
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Ontvochtiger Dryfast Major 

Merk: Dryfast Major 

Omschrijving: Mobiele luchtontvochtiger, 

aansluitspanning 230 V 

Afmeting: 58 * 35 * 41 cm (27kg) 

Functie: Dit toestel is geschikt voor 

ontvochtiging van tentoonstellingsruimtes, 

depotruimtes, etc. en werkt volgens het 

condensatieprincipe. Het vocht verzameld 

zich in een watertank van 8 liter die 

handmatig geleegd moet worden. Kan tot 

bijna 10 liter water per 24u onttrekken uit 

lucht. 

Ontvochtiger Secco Prof 

Merk: Olimpia Splendid Secco Prof 

Omschrijving: Mobiele luchtontvochtiger 

met ingebouwde hygrostaat, slang voor 

continue afvoer, aansluitspanning 230 V 

Afmeting: 65.5 * 31 * 45 cm (23kg) 

Functie: Dit toestel is geschikt voor 

ontvochtiging van tentoonstellingsruimtes, 

depotruimtes, etc. en werkt volgens het 

condensatieprincipe. Het vocht verzameld 

zich in een watertank van 10 liter die 

handmatig geleegd moet worden. Kan tot 

bijna 28 liter water per 24u onttrekken uit 

lucht. Geschikt voor ruimtes tot 100 m² 

met plafondhoogte 2.5m (250m³). 
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CALAMITEITEN / REINIGEN 

Bouwdroger Dryfast 

Merk: Dryfast DF400AX 

Omschrijving: Mobiele bouwdroger, 

zonder hygrostaat, slang voor continue 

afvoer, aansluitspanning 230 V 

Afmeting: 82 * 51 * 48 cm (48 kg) 

Functie: Dit toestel is geschikt voor 

ontvochtiging van ruimtes na waterschade. 

Het vocht wordt via een slang afgevoerd. 

Kan tot bijna 75 liter water per 24u 

onttrekken uit lucht. Geschikt voor ruimtes 

tot 160 m² met plafondhoogte 2.5m 

(400m³).

Ventilator 

Merk: Kaiser + Kraft 

Omschrijving: Ventilator op voet, in 

hoogte verstelbaar, aansluitspanning 230 

V 

Afmeting: propeller 40 cm, hoogte 97-130 

cm (10 kg) 

Functie: Dit toestel is geschikt voor 

ventilatie van ruimtes na waterschade. 

Produceert een sterke luchtstroom en 

beschikt over 3 snelheden, propeller is 

zwenkbaar. Stevige ventilator uit 

verchroomd staal op zware voet

Zaklamp 

Merk: Led Lenser M7R 

Omschrijving: Compacte zaklamp, 

oplaadbare accu, oplaadsysteem, riemclip, 

koffer 

Afmetingen: 15 cm 

Functie: Compacte, krachtige zaklamp. 

Volledig opgeladen gaat de accu tot 20 

uur mee. Kan helpen bij het reinigen van 

materiaal (bijlichten, scheerlicht) of in het 

geval van calamiteiten. 
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Museumstofzuiger 

Merk: Muntz 

Omschrijving: Draagbare 

museumstofzuiger, slang, verschillende 

losse stukken om te monteren, grijze kist 

Afmeting: 36 *18 * 14 cm 

Functie: Dit toestel heeft een regelbare 

zuigkracht en is geschikt voor het 

stofzuigen van erfgoedobjecten, vitrines, 

e.d. Kan ook ingezet worden bij het

reinigen van objecten met een

oppervlakteschimmel.
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REGISTRATIE / PRESENTATIE 

Schaallatten

Schaallatten plat of hoek 

Omschrijving: 1 set met 5 platte 

schaallatten en 1 set met opstaande 

schaallatten (hoek van 90°) 

Afmetingen: 5 schaallatten (40 – 30 – 20 

– 10 – 5 cm)

Functie: Voor het fotograferen van 

objecten. 

Weegschaal

Merk: Kern DS 

Omschrijving: Weegschaal, aparte 

display en bediening, aansluitspanning 

230 V 

Afmetingen: 31 * 32 cm (enkel 

weegschaal) 

Functie: Precisieweegschaal (0.1g) met 

een belastbaarheid tot 30kg. Aparte 

display zodat ook grootformaat objecten of 

dozen gewogen kunnen worden. 

Ponsenset 

Merk: Boehm 

Omschrijving: 34 ponsen (holpijpen) van 

2 tot 60 mm (+ cirkelsnijder van 420 mm, 

centreringspin en vervangblad). 

Functie: Dient voor het uitsnijden van 

rondjes mousse / museumschuim voor de 

presentatie of een verpakking op maat van 

kleine objecten (muntstukken, knopen, 

etc.).
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Tentoonstellingsbustes

Tentoonstellingsbustes in verschillende 

formaten 

Omschrijving: Formaten: baby (6-9 

maand), kind (6-8 jaar), man, vrouw. De 

tentoonstellingsbuste bestaat uit de buste 

(incl. houten hoofdstuk), een statief en een 

verbindingsstang. 

Afmetingen: 

- Baby: 41 *17 *14 cm, statief 35 cm

- Kind: 59 * 27 * 16 cm, statief 35 cm

- Man: 83 *45 *25 cm, statief 65 cm

- Vrouw: 87 * 36 * 24 cm, statief 65

cm

- vrouw kunststof: 82 * 44 * 24 cm,

statief 74 cm

Functie: Voor het tentoonstellen van 

kledij. 

Kijkkast

Kijkkast 

Omschrijving: Kijkkast bestaande uit 

verschillende modules met lades met plexi 

en plexi stolp, apart trapje 

Afmetingen: modules zijn 60 * 60 cm, 

hoogtes: 9, 15, 25, 50 cm; plexi stolp in 

verschillende formaten 

Functie: Tentoonstellingskast om een 

erfgoedproject of -collectie in de kijker te 

zetten.  

Bezoekerteller 

Bezoekerteller 

Omschrijving: teller met drukknop 

Functie: Dient voor het manueel tellen 

van bezoekers op evenementen, 

tentoonstellingen, etc.
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TRANSPORT 

Blauwe nestbak

Blauwe nestbak 

Omschrijving: Blauwe bak met vast 

klapdeksel en twee handvaten op de korte 

zijdes 

Afmetingen: binnenkant: 33 * 104 * 42 

cm, buitenkant: 37 * 113 * 48 cm 

Functie: Voor de verhuis van 

erfgoedcollecties. De bakken kunnen 

zowel in elkaar als op elkaar gestapeld 

worden. Compatibel met verhuiskussens, 

opvulmateriaal, etc. 

Grote grijze bak

Euronormbak 60*80 cm 

Omschrijving: Grijze bak met handvaten 

aan de korte zijdes en bijhorend los deksel 

Afmetingen: binnenkant: 76 * 56 * 42cm, 

buitenkant: 81 * 61 *44 cm 

Functie: Voor de verhuis van 

erfgoedcollecties. De bakken kunnen 

enkel op elkaar gestapeld worden. 

Kleine grijze bak

Euronormbak 60*40 cm 

Omschrijving: Grijze bak met handvaten 

aan de korte zijdes en bijhorend los deksel 

Afmetingen: binnenkant: 56 * 36 * 31 cm, 

buitenkant: 60 * 40 * 32 cm 

Functie: Voor de verhuis van 

erfgoedcollecties. De bakken kunnen 

enkel op elkaar gestapeld worden. 
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Klapbak

Klapbak 60*80 cm 

Omschrijving: Grijze bak zonder deksel. 

Te combineren met klapframe. 

Afmetingen: binnenkant: 76 * 56 * 45 cm, 

buitenkant: 80 * 60 * 47 cm 

Functie: Voor het transport van 

erfgoedcollecties. De lege klapbakken 

kunnen inklappen en zijn makkelijk te 

stapelen.

Klapframe

Klapframe 60*80 cm 

Omschrijving: Klapframe om op de 

klapbakken te monteren, zonder bodem. 

Afmetingen: binnenkant: 76 * 56 * 45 cm, 

buitenkant: 80 * 60 * 47 cm 

Functie: Voor het transport van 

erfgoedcollecties. Om te gebruiken met de 

klapbakken en ze te verlengen in de 

hoogte. De lege klapframes kunnen 

inklappen en zijn makkelijk te stapelen. 

Schilderijbak 

Schilderijbak 

Omschrijving: Open bak (bodem en 

zijkant bekleed met zuurvrij schuim) met 

separatielatten (ook bekleed met zuurvrij 

schuim). 

Afmetingen: binnenkant: 107 * 107 * 68 

cm, buitenkant: 120 * 120 * 87 cm 

Functie: Voor het transport van 

schilderijen, de separatielatten zijn 

verstelbaar. De bak is voorzien van sledes 

en wordt verplaatst met een transpalet.

9
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Kussens

Kussens in drie formaten (per 10 te 

ontlenen) 

Omschrijving: Kussen met hoes uit 100% 

katoentricot, natuurlijk gebleekt, voor de 

helft (50%) gevuld met inerte 

polystyreenkorrels diameter 4-6 mm. 

Afmetingen: 

- Klein: 30 * 40 cm

- Medium: 40 * 60 cm

- Groot: 60 * 80 cm

Functie: Voor het transport van zware of 

breekbare objecten. Je legt het kussen in 

een doos/bak/kist, op het kussen leg je 

vervolgens het object. Tussen het kussen 

en het object leg je best een buffer, bv 

zijdepapier/tyvek, zodat het kussen niet 

vuil wordt. Het object zakt door zijn 

gewicht in het kussen en zet zichzelf vast. 

Afdekken kan door nog een kussen te 

gebruiken.

Verhuisdekens 

Verhuisdekens 

Omschrijving: Verhuisdekens 

Afmetingen: 160 * 185 cm 

Functie: Voor het transport van materiaal.

Kledingstang 

Kledingstang 

Omschrijving: Kledingstang op wieltjes 

Afmetingen: L142-208 cm x B 54 cm x H 

116-187 cm

Functie: Om kledij aan kapstokken op te 

hangen en al hangend te transporteren. Is 

in lengte en hoogte verstelbaar.


