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De oplossing voor uw  
probleem…  
 
ons energiezuinige  
bevochtigingssysteem! 
Een juiste relatieve luchtvochtigheid (RV) is 
belangrijk voor een aangenaam werkklimaat. 
Waarom? Uw werknemers worden productiever 
en het ziekteverzuim daalt. Toch besluiten veel 
bedrijven - in het kader van energiebesparing 
- de bevochtiging uit te schakelen. Net zoals 
koeling, is bevochtiging door een elektrische 
stoombevochtiger namelijk één van de grote 
energieverbruikers in gebouwen en processen.  

Wij hebben een oplos-
sing voor uw probleem! 
Wanneer u uw elektrische stoombevochtiger 
vervangt door ons adiabatisch bevochtigings-
systeem, bespaart u meteen heel veel energie. 
Onze ultrasone luchtbevochtiger - genaamd 
B&B Humidifier - is een echte energiebespaar-
der. U kunt hem vergelijken met de populaire 
LED-lamp of warmtepomp. 

Klinkt dit bekend?
In veel bestaande klimaatinstallaties zijn reeds 
(beperkt) standaard adiabatische bevochti-
gingssystemen ingebouwd, omdat er een spe-
cifieke bevochtigingssectie aanwezig moet zijn.  
Tijdens de bouw is echter in veel gevallen uit 
investeringsoogpunt of maatvoering de be-
vochtigingssectie weggelaten. Het gevolg is, 
dat een standaard adiabatisch bevochtigings-
systeem niet meer kan worden ingebouwd zon-
der hoge kosten. 

In zo’n geval is onze duurzame B&B Humidifier 
dé oplossing! De B&B Humidifier is namelijk zó 
ontwikkeld, dat ook in standaard luchtkanalen 
met hoge luchtsnelheden kan worden bevoch-
tigd. 

Ons bevochtigings- 
systeem zorgt voor een 
enorme besparing op uw 
elektriciteitsrekening!  
Bevochtigssystemen bevochtigen de lucht 
door middel van het vernevelen van water. Het 
verdampen van een liter water kost al gauw 
zo’n 750W/h aan energie. Met een elektrische 
stoombevochtiger betekent dat een behoorlijke 
aanslag op uw portemonnee.  

Een ultrasone luchtbevochtiger werkt heel an-
ders: het adiabatische systeem haalt de be-
nodigde verdampingsenergie namelijk uit de 
omgevingslucht, en niet uit het elektriciteits-  
of gasnet. Daarom is onze adiabatische be-
vochtiging vele malen zuiniger dan een elektri-
sche stoombevochtiging. U bespaart dus veel 
geld. Bovendien helpt het om te voldoen aan de 
nieuwste EPC-normen.
  
Een van de argumenten tegen adiabatische be-
vochtiging als vervanging voor stoombevochti-
ging is, dat het adiabatisch koeleffect de lucht 
bij volle capaciteit sterk afkoelt. 95% van het 
jaar is het aanwezige vocht in de lucht echter 
zo hoog, dat de B&B Humidifier eenvoudig de 
relatieve luchtvochtigheid op peil kan houden. 
Wij vertellen u hier graag meer over!

 De B&B Humidifier 
heeft de volgende 
kenmerken: 
• Ultrasone nevel (druppelgrootte < 1μ);

• Inblaas in bestaande luchtbehandelings- 

 kast  (LBK) of kanaal mogelijk;

• Plaatsing van de bevochtiger buiten de  

 LBK  of kanaal;

• Geen natte bevochtigingsectie nodig;

• Geen druppelvanger nodig;

• Industriële kwaliteit; 

• Eenvoudig onderhoud;

• Gesloten bevochtigingsysteem;

• Osmosewater. Daardoor minimaal  

 onderhoud;

• Energiezuinig;

• Adiabatisch koeleffect;

• Hygiënisch.

Vervang uw elektrische stoombevochtiger door de 
B&B Humidifier en bespaar veel energie!
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Contactgegevens
B&B Humidification BV
Oude Amersfoortseweg 249 F
1212 AD Hilversum

Is uw interesse 
gewekt? 
Wij berekenen graag hoeveel u kunt besparen 
wanneer u uw huidige elektrische stoombevoch-
tiging laat vervangen door de energiezuinig B&B 
Humidifier. 
Wij leveren onder meer aan de procesindustrie, 
de houtindustrie, de agro-industrie, drukkerijen, 
datacenters, computerruimtes, (kantoor)panden 
en zorginstellingen.

Het onderstaand besparingsoverzicht is  
gebaseerd op de volgende gegevens: 

• 30 kg electrode stoombevochtiging;  
• 30 kg ultrasoon bevochtiging; 
• Compensatie adiabatische koeling door   
 middel van energiezuinige voorverwarming; 

 

• 1000 vollast uren per jaar;  
• Een relatieve luchtvochtigheid van 45%; 
• Standaard comfort omgeving; 
• Luchtbehandeling.

T:  +31 (0)35 5245410
F:  +31 (0)35 5255912
E:  info@bbhum.nl
http://www.bbhum.nl
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