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Het is al vele jaren bekend dat de luchtvochtigheid een grote rol speelt in veel 
productieprocessen. Een te lage luchtvochtigheid kan er voor zorgen dat 
producten indrogen, als gevolg van te droge lucht zal materiaal vervormen.
Statische elektriciteit bouwt zich door te droge lucht zeer snel op en in het 
productieproces kan statische elektriciteit een aantal ernstige problemen 
veroorzaken, van schade aan elektronische apparatuur tot een afname van de 
productkwaliteit. Een aantal voorbeelden van de verschillende sectoren waarbij 
door een lage luchtvochtigheid problemen voorkomen zijn de verpakkings-
industrie, drukkerijen, elektronica, kunststoffen, textiel en farmacie. 

Daarom is het uiterst belangrijk om een luchtbevochtigingsinstallatie te hebben 
voor het realiseren van een probleemloos productieproces en een aangenaam 
werkklimaat, voor mens en machine. De bevochtiging zorgt er ook voor dat een 
deel van het (fi jn)stof neerslaat waardoor er een aangenamer en gezonder 
werkklimaat wordt gerealiseerd.
Wanneer er geen ruimte is in de kanalen of bij interne warmtelast, adviseren wij 
te kiezen voor een luchtbevochtigingsinstallatie voor directe ruimte bevochtiging 
op basis van hogedruk.
Vaak is het lastig de luchtvochtigheid op peil te houden in de buurt van een lokale 
warmtebron. De sensor zal dan daar geplaatst worden en de omgevingswarmte 
wordt gebruikt voor het verdampen van de nevel. Bij het installeren zorgen wij 
voor het inregelen.

HOGEDRUK VOOR DIRECTE 
RUIMTE BEVOCHTIGING

DE MISSIE VAN CUMULUS
De juiste luchtvochtigheid is essentieel voor een productief en comfortabel 
binnenklimaat. Het is onze overtuiging dat dit alleen kan worden gerealiseerd, 
wanneer de totale keten door één partij wordt verzorgd. Startend bij het 
advies, engineering, productie, installatie en eindigend met constructief 
onderhoud. Op deze wijze kunnen wij de best mogelijk oplossingen bieden 
voor onze klanten; duurzaam, veilig en energie-effi ciënt. Waar nodig wordt 
de installatie zelfs projectspecifiek gemaakt. Niet voor niets is onze slogan: 
More Capacity, Comfort and Confidence

ADIABATISCHE KOELING
Veel bedrijven kampen met een warmte-
overschot doordat de productie machines 
veel warmte afgeven. Deze warmte wordt 
afgevoerd door de ruimte te ventileren in 
combinatie met een air conditioner. 
Een voordeel van de Cumulus® lucht-
bevochtigingsinstallatie is de extra koeling 
van de lucht als gevolg van verdamping 
van het water. Dit wordt ‘adiabatische 
koeling’ genoemd; 1 liter per uur geeft ca. 
0,68 kW koeling. Deze koeling is een prettige 
bijkomstigheid, maar wij attenderen u er 
op dat een Cumulus® luchtbevochtigings-
installatie géén koelinstallatie is.



HET CUMULUS® HOGEDRUK CONCEPT 
HEEFT DE VOLGENDE VOORDELEN:
  Lage energiekosten
  Onderhoudsarm
  Bacteriologisch veilig
  Gratis koeling
  Modulair 
  VDI 6022 Gecertifi ceerd 



COMBICOMPACT®

Een belangrijk onderdeel van een hogedruk luchtbevochtigings-
installatie is de hogedrukunit. Cumulus® biedt meerdere uitvoeringen 
aan in verschillende capaciteiten; van eenvoudig en economisch 
geprijsd tot geavanceerd en onderhoudsvriendelijk. 
Het eenvoudigste apparaat is een booster MIN. De hogedruk booster 
MIN is een hogedruk bevochtigingunit zonder omgekeerde osmose. 
Het apparaat heeft een eigen besturingseenheid, daarom kan het 
zelfstandig werken. Indien nodig kan de unit ook worden aangesloten 
op een gebouw beheer systeem (GBS). 

De Cumulus® CombiCompact® is een hogedruk pompunit met 
een geïntegreerde omgekeerde osmose unit. De CombiCompact® 
is ontwikkeld volgens de VDI 6022 en ISSO 55.3 richtlijnen. 
De CombiCompact® kan autonoom werken en regelt de hogedruk 
en omgekeerde osmose systemen. De installatie kan aangesloten 
worden op het GBS.

CombiCompact 
HD60 RO140

CombiCompact 
HD120 RO140

CombiCompact 
HD220 RO280

CombiCompact 
HD280 RO280

Artikelnummer 10832 11523 11526 11528

Max. capaciteit hogedruk pomp [l/h] 60 120 220 280

Max. capaciteit omgekeerde osmose [l/h] 140 140 280 280

Gewicht [kg] 65 70 75 80

Energieverbruik [kW] 0,8 1,0 1,5 1,8

Voeding [V/Hz] 400 / 50-60 / 3 Ph

Afmetingen (H x L x B) [mm] 750 x 850 x 350

Geleidbaarheid v.h. water [μS/cm] 5-20

Werkdruk [bar] 70-100

Stuursignaal [V/mA] 0…10 / 4…20

Aan te sluiten op een LBK Ja

Autonoom opereren mogelijk Ja

WaterFris® regeling Ja

Auto herstart na een stroomstoring Ja

Extern waarschuwingssignaal Optioneel

Onderhoudswaarschuwing Ja 

Op afstand te monitoren Optioneel

Waterdruk beveiliging Ja

Bescherming tegen overbelasting Ja

Leidingbreukbeveiliging Optioneel

Aanbevolen waterhardheid [°dH] 0 – 4

Water vrij van vaste deeltjes Ja

Min. dynamische druk van ingaand water [bar] 1,5

Min. / max. temperatuur [˚C] 1 - 40



HOGEDRUK BOOSTER MIN

DE WATERBEHANDELING (OMGEKEERDE OSMOSE) 
ZORGT VOOR:
   het ontzilten (demineraliseren) van het water
   het verwijderen of doden van bacteriën en virussen

Het demineraliseren is nodig om verstopping van de hogedruk 
verstuivers tegen te gaan. Het vernevelde water is na de omgekeerde 
osmose bacterie en virusvrij, met een geleidbaarheid tussen de 
5 en 20 µS/cm. Uiteindelijk ademen uw medewerkers het water in, 
dus maximale zorg is belangrijk!

120 220 280 380 480 680 780 930

Artikelnummer 11563 11564 11565 11566 11567 11914 11915 11916

Max. capaciteit HD pomp [l/h] 120 220 280 380 480 680 780 930

Maat [in mm] (H x B x D) 950 / 690 / 500

Gewicht [kg] 65 70 75 80 85 90 95 100

Geleidbaarheid van het water [μS/cm] 5-20

Werkdruk [bar] 70 -100

Elektrische aansluiting [Vac / Hz] 400 / 50-60

Motorvermogen [kW] 0,7 1,3 1,6 1,7 1,8 2,2 4 5,5

Stuursignaal [V/mA] 0-10 / 4-20

Aan te sluiten op LBK Ja

Kan autonoom werken Ja

Maximaal aantal zones [stuks] 12

WaterFris® regeling Ja

Auto-restart na een stroomstoring Ja

Extern alarmsignaal Optioneel

Onderhoudswaarschuwing Ja

Monitoring op afstand Optioneel

Waterdruk beveiliging Ja

Bescherming tegen overbelasting Ja

Leidingbreukbeveiliging Optioneel

Aanbevolen waterhardheid [°dH] 0 – 4

Water vrij van vaste deeltjes Ja

Min. dynamische druk ingaande water [bar] 1,5

Temperatuur min. / max. [°C] 1 - 40

Capaciteit regeling voor 2 Booster units Optioneel



Apollo
De Apollo luchtbevochtiger is ontworpen om aan de wand of in een gangpad te worden 
gemonteerd. De Apollo kan in drie verschillende uitvoeringen worden geleverd: 
met 4, 6 of 8 nozzles, naar een of twee zijdes. Wij realiseren de hogedruk lucht-
bevochtiging met een druk van 80 - 100 bar met ondersteuning van een 
ingebouwde ventilator en werken met druppelvrije RVS nozzles. 
De ingebouwde ventilator zorgt voor een optimale 
vochtopname in de atmosfeer.

HOGEDRUK BEVOCHTIGERS 

Flex HD-1
De Flex HD-1 hogedruk luchtbevochtiger is ideaal voor bevochtiging in  
ruimtes met een laag plafond of waar de bevochtigers flexibel uitgericht  
dienen te worden. Het apparaat is uitgevoerd met 1 RVS nozzle met een 
uniek afsluit mechaniek, om het nadruppelen van de nozzle te voorkomen. 
Het apparaat kan gemakkelijk naar elke kant worden gericht. Zodoende 
kan de bevochtiging op de meest geschikte plaats worden ingezet. Het 
vocht wordt door de RVS nozzle en de ingebouwde ventilator in de lucht 
verspreid. Door de ventilator is de opname van het vocht optimaal.

UFO HD-6 Saturnus
De UFO HD-6 Saturnus hogedruk luchtbevochtiger is ideaal voor montage in hoge ruimtes waar montage aan het dak 
mogelijk is. De UFO HD-6 Saturnus bevochtigt in elke richting. Deze lucht bevochtiger is uitgerust met 6 RVS nozzles 
(totale capaciteit 12 tot 24 l /h), met een uniek afsluit mechaniek, dat voorkomt dat de nozzle gaat nadruppelen. Het vocht 
wordt optimaal verdampt door de RVS nozzles en de geïntegreerde ventilator. Er zijn twee versies van deze UFO: de radiale 
versie en de axiale versie. Over het algemeen wordt de radiale versie gebruikt en aan het plafond gemonteerd op een 
hoogte van 6 tot 8 meter. Voor hoge ruimtes is de axiale uitvoering ideaal. Deze luchtbevochtiger wordt zijdelings aan 
de wand gemonteerd. Op deze manier wordt een optimale vocht opname gerealiseerd.



Hogedruk bevochtiger Flex UFO radiaal/ 
UFO axiaal

Apollo

Artikelnummer 9563 9609 / 10124 11508 10594 11781

Aantal nozzles 1 6 4 6 8

Afmetingen in [mm]
(hoogte x lengte x breedte)

90 x 135 x 135 570 x 190 3,100 x 200 x 550

Gewicht [kg] 2,3 5 14

Opgenomen vermogen [W] 40 68 68

Standaard capaciteit van de nozzle [l/hr] 2,7 17 (24 op 
aanvraag)*

2,7

Aanbevolen waterhardheid [°dH] 0-4

Geleidbaarheid water [μS/cm] 10-150

Aan te sluiten op HPE, HPE+, booster MIN, booster PLUS of CombiCompact

Besturingskast JetControl 200/220/230

Materiaal Kunststof 
behuizing, RVS 

nozzle en beugel

Kunststof 
behuizing en 
RVS nozzles 
met beugel

Kunststof behuizing, 
RVS nozzles, 

beugel en leidingen

Minimum installatiehoogte [m] 2,5 3,5 3,5

Minimale zone for verdamping [m] 3,5

Water temperatuur [˚C] 1-65 1-80 1-80

Omgevings temperatuur, min.-max. [°C] 1-45 1-80 1-80

Spanning 230 Vac / 50 – 60 Hz

Aansluiting water HD slang DN6 met Cumulus M12 O-ring aansluiting

Werkdruk [bar] 80-100

Volumestroom ventilator m³/h 180 865 580

Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

TECHNISCHE DETAILS

*Een capaciteit van 24 l/h wordt alleen geadviseerd als de unit hoger dan 7 meter gemonteerd wordt en er genoeg ruimte vrij is. 
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REFERENTIES
Wij zijn actief in verschillende branches. Cumulus licht u graag toe wat luchtbevochtiging voor u oplevert. 


