
Enthalpiewisselaar
Warmtewisselaar met vochtterugwinning

De toevoer van koude en droge buitenlucht in winterse omstandig-

heden en de afvoer van vervuilde vochtige lucht zorgen ervoor dat in 

woningen en kantoren de relatieve vochtigheid geleidelijk daalt. Een te 

lage luchtvochtigheid binnen wordt als oncomfortabel ervaren. Daarom 

is het niet altijd wenselijk het binnenshuis geproduceerde vocht volledig 

naar buiten af te voeren. Met de enthalpiewisselaar van Brink Climate 

Systems wordt een deel van het vocht in de afgevoerde lucht overge-

dragen op de toegevoerde droge buitenlucht waardoor een teveel aan 

uitdroging van de binnenlucht kan worden voorkomen.
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EnthalpiEwissElaar voor vochtovErdracht
     Bij de standaard PETG-warmtewisselaar van Brink Climate Systems 
wordt warmte overgedragen. Met het speciaal ontwikkelde polymeer-
membraam in de nieuwe enthalpiewisselaar wordt naast warmte ook 
vocht tussen de luchtstromen overgedragen. De hoeveelheid vocht die 
wordt overgedragen is afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de 
binnen- en buitenlucht en kan oplopen tot circa 60%. Hierdoor wordt 
een te lage relatieve vochtigheid binnenshuis bij koude en droge 
buitenomstandigheden voorkomen.

rEndEmEnt uit warmtE En vocht
Bij de enthalpiewisselaar is er naast het temperatuurrendement 

ook sprake van een enthalpierendement (rendement van vocht-
overdracht). Het totale energierendement van de enthalpiewisselaar 
is hierdoor 136%. Door het lagere temperatuurrendement van de 
enthalpiewisselaar is de toevoertemperatuur in de verblijfsruimte met 
de standaard warmtewisselaar iets lager. Wanneer dit niet gewenst is, 
kan hiervoor de naverwarmer worden toegepast. Deze naverwarmer 
kan worden aangesloten op alle Plus-uitvoeringen van de Renovent 
Excellent en de Renovent Sky.

accEssoirE voor dE rEnovEnt ExcEllEnt En 
rEnovEnt sky

De enthalpiewisselaar wordt als accessoire geleverd bij de 
Renovent Excellent 400 en 300 en bij de Renovent Sky 300. Bij toepas-
sing in de nieuwbouw wordt aanbevolen de enthalpiewisselaar pas toe 
te passen nadat het eventueel teveel aan bouwvocht is afgevoerd. 

 
De standaard warmtewisselaar kan eenvoudig worden vervangen door 
de enthalpie warmtewisselaar zonder wijzigingen aan te brengen in de 
toestelinstellingen.

dE voordElEn 
Vochtterugwinning tot 60%
Meer comfort 
Een hoog energierendement van 136% 
Standaard warmtewisselaar 1 op 1 te vervangen door de enthalpie-
wisselaar 
Geen condensafvoer noodzakelijk
Een lange levensduur
Eenvoudig te reinigen met water (tot 50 ºC)
 

tEchnischE gEgEvEns
technische gegevens Enthalpiewisselaar

Temperatuurrendement [%] 77 volgens EN308 bij 225 m3/h

Enthalpierendement [%] 136 volgens EN308 bij 225 m3/h

mEEr wEtEn?
Wilt u meer weten over de enthalpiewisselaar? Bel dan met Brink 

Climate Systems voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Onze 
adviseurs helpen u graag.
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