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WERKING - EVAPACK

De Armstrong EVAPACK®-serie zet met een adiabatisch pro-

ces water om in waterdamp. Droge lucht beweegt zich door 

een geribbelde rij bevochtigde celmedia die zijn gemaakt van 

niet-organische, natte vezels. De EVAPACK®-serie gebruikt 

de voelbare luchtwarmte om het water te verdampen. De 

lucht wordt gekoeld en bevochtigd. Mits proportioneel gere-

geld is er tijdens het bevochtigingsproces bij de EVAPACK® 

nagenoeg geen verlies van (kostbaar RO) water. Al het toege-

voerde water wordt opgenomen in de luchtstroom. 

Afbeelding 1: EVAPACK met dichte cassette  

De cassettes zijn toeganke-
lijk via de zijkant of via de 
voorkant bij grote formaten. 
Hierdoor is er minder ruimte 
nodig. Het onderhoud kan in 
zeer korte tijd worden uitge-
voerd 

Elektrische aansluitingen en 
wateraansluitingen zijn  
gemakkelijk bereikbaar  
vanuit de bedieningszijde 
van de LBK. Snel, eenvoudig 
en gemakkelijk.

De waterafvoer aansluiting 
bevindt zich aan de bedie-
ningszijde. De geïntegreerde 
lekbak is een hygiëne lekbak 
die volledig op afschot uitge-
voerd is. 

Alle onderdelen kunnen 
gemakkelijk worden gede-
monteerd, schoongemaakt en 
weer worden gemonteerd. 

Ongeacht de doortocht van de bevochtigingssectie is de in-

bouwlengte 600mm. Dit is inclusief opnametraject. De be-

vochtigingssectie kan dus kort worden gebouwd zonder dat 

dit ten koste gaat van het waterrendement. Alle componen-

ten zijn bereikbaar via de zijkant van de LBK, eventueel lan-

gere sectie lengtes dan 600 mm zijn alleen noodzakelijk voor 

het vergemakkelijken van de service werkzaamheden.

“VDI 6022 GECERTIFICEERD”

Eigenschappen

• Zeer korte inbouwlengte 600 mm

• Zeer lage luchtweerstand

• Direct water (water wordt niet rondgepomp = geen  

recirculatie)

• Modulerende regeling (0 - 100%)

• 100% waterrendement

• Geschikt voor omgekeerd osmose water

• Aerosolvrij; geen legionella gevaar

• Eenvoudige reinigbaar en onderhoudsvriendelijk

• Ontworpen met inachtnememing van ISSO publicatie 55.3

• Volledig (onafhankelijk) gecertificeerd

• Past in iedere bestaande bevochtigingssectie

• Bevochtigingssectie hoeft niet waterdicht te zijn

• Bevochtigingssectie hoeft niet gecoat te worden

• Ideaal voor toepassing in bestaande luchtbehandelings-

kasten
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Luchtbevochtigingsproces

• Watertoevoer wordt proportioneel geregeld middels 

een nauwkeurige regelafsluiter (1)

• Middels een verdeler gaat het water naar de verschillen-

de zones (5) (Evapack is opgedeeld in meerdere zones) 

• Middels instelbare inregelafsluiters wordt de verdeling 

per zone ingesteld (3)

• Door een geavanceerd verdeelsysteem wordt het water 

over de zones verdeeld (4)

• Bij eventuele calamiteiten/ verstoringen wordt het water 

opgevangen in de geïntegreerde lekbak (2)

• Het overtollige water wordt middels een sifon afgevoerd (6)

Ontwerp

• Maximale doortocht (lage luchtweerstand) door slim 

ontwerp

• Bijzonder lage luchtweerstand door maatwerk

• Bijzonder lage luchtweerstand door hoog verdampings-

rendement

• 600 mm inbouwlengte = korte LBK secties

• De Evapack bevochtiger maakt geen gebruik van een 

pomp en wordt direct op de (RO) waterleiding aangeslo-

ten. Hierdoor is het elektrisch energie verbruik verwaar-

loosbaar.

• Door dalende luchtsnelheden vanwege nieuwe ERP 

regelgeving kunnen andere type bevochtigers soms 

minder goed werken. Dit geldt niet voor de Evapack 

Certifi cering van de Evapack serie

Kenmerken Evapack PAD:
• Niet gelijmd dus geen probleem bij ge-

bruik van RO water en daarmee groter 
oppervlak

• Geen verlies van stijfheid, geen vezelver-
lies in de luchtstroom

• Voldoet aan richtlijn schadelijke stoff en
• Conform VDI6022
• Niet brandbaar conform EUro Class A1
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