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De opmars van adiabatische
bevochtiging: een gezonde,
duurzame oplossing
Bevochtigingssystemen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in ons binnenklimaat. Vooral in
de winter kan het gebrek aan luchtvochtigheid voor veel ongemakken zorgen. Iedereen kent wel
de statische elektrische schokken bij een veel te droge lucht. Het bevochtigen van de lucht heeft
een positieve invloed op de gezondheid en productiviteit van mensen. De juiste luchtvochtigheid
in de ademlucht voorkomt dat de slijmvliezen uitdrogen en vermindert de gevaren van micro-organismen en het optreden van specifieke ziektesymptomen. In de installatietechniek wordt in veel
gevallen luchtbevochtiging toegepast door middel van stoombevochtiging. Maar is het gebruik
van stoom in de installatietechniek wel zo duurzaam?
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operatie. Hoewel het ventilatievoud in opera-
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Adiabatische luchtbevochtiging
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Met dank aan:

huizen worden toegepast.

De hybride luchtbevochtiger Condair DL voldeed

Condair, Deventer Ziekenhuis

toegevoegd. Deze toevoeging is steriel en hygiënisch door de hoge en constante temperatuur.
Stoom opwekken vraagt alleen wel veel energie.
Daarnaast zijn stoominstallaties door de hoge
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Adiabatische bevochtiging duurzaam
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Deventer ziekenhuis, een ziekenhuis
met adiabatische bevochtiging
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