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INTERLAND TECHNIEK: STERK IN LUCHTVERDELING

WAAROM BEVOCHTIGEN?
Vochtbeheersing speelt een belangrijke rol, wanneer het gaat
om het creëren van een comfortabele leef- en werkomgeving.
Comfortbeleving wordt mede bepaald door de luchtvochtigheid. Bevochtiging is over het algemeen vereist tijdens het
stookseizoen.
Binnen de utiliteitsbouw wordt bevochtiging toegepast voor
de mens en/of computerapparatuur. Voor de mens wordt bevochtiging toegepast om gezondheids- en behaaglijkheidsredenen. Voor de computer en aanverwante apparatuur wordt
bevochtiging toegepast om lading en ontlading van statische
elektriciteit te voorkomen. De aanwezigheid van statische
elektriciteit kan computerstoringen veroorzaken.
Veel voorkomende gezondheids- en behaaglijkheidsklachten
zijn neusklachten (verstopping, jeuk, loopneus), oogklachten,
mensen die lenzen dragen (jeuk, irritatie, tranen), slijmvliesklachten (droge keel, verstopte neus), huidklachten (droge
huid, uitslag, jeuk), lusteloosheid, hoofdpijn, astmaachtige
symptomen.
Het beste comfortniveau wordt verkregen wanneer vochtigheid wordt geregeld tussen de 40 en
60% relatieve vochtigheid.

L

E V E R O M VA N G
WWW.INTERLANDTECHNIEK.COM
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Met ruim 65 jaar ervaring in zowel eenvoudige als complexe luchtverdeelsystemen heeft Interland
Techniek een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand productenprogramma ontwikkeld. Dit brede programma, gecombineerd met een uitgebreide productkennis, is dan ook de reden dat veel installateurs
complexe projecten in samenwerking met Interland Techniek volbrengen. Hoe complex uw vraagstuk
over luchtverdeling ook is, we hebben altijd een passende oplossing binnen ons bereik.
Een oplossing voor ieder project
Ieder gebouw is verschillend en vereist zijn eigen benadering voor de meest optimale luchtverdeling.
Naast de technische eisen kunnen er vanuit de architect ook esthetische wensen zijn. Al in het voorontwerp moet de keuze van het meest passende luchtverdeelsysteem worden meegenomen. Interland
Techniek denkt daarom al graag in dit stadium met u mee. Van een standaard product tot een speciaal
project ontwikkeld product. Van een eenvoudige oplossing tot aan een complex luchtverdeelvraagstuk.
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ADIABATISCH

SYSTEMEN VOOR IEDERE TOEPASSING
Onze producten worden in vrijwel elke markt toegepast; (utiliteit, industrie, scheepsbouw, stoomcabines,
bakkerijen etc.).
Interland Techniek levert luchtbevochtigers voor;
• Adiabatische luchtbevochtigingssystemen; Ultrasoon bevochtiging (Airwin).
• Isotherme luchtbevochtigingssystemen; Elektrisch - (Vapac) en gasgestookte units (Dristeem).
Met deze hoogwaardige systemen kunnen wij voor iedere situatie een optimale luchtbevochtigingsinstallatie adviseren en leveren.
De producten van Interland Techniek voldoen aan de behoeften voor vele verschillende toepassingen, met
speciale aandacht voor operationele kosten en energiegerbruik. Andere belangrijke kenmerken van de geboden oplossingen zijn de eenvoudige montage en de betrouwbaarheid om een ononderbroken werking
te garanderen.

AIRWIN (ULTRASOON)

Wij denken graag met u mee. Neem contact op met onze afdeling vochtbeheersing om te kijken welke
bevochtiger het beste geschikt is voor uw project.

ISOTHERM

E: interlandtechniek@hcgroep.com
T: 0416 317 830

VAPAC (ELEKTRISCH)
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DRISTEEM (GASGESTOOKT)
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WAAROM VAPAC?

VOORDELEN VAN VAPAC

Vapac Stoomluchtbevochtigers gebruiken elektriciteit als externe energiebron om water te laten koken,
waardoor er stoom wordt geproduceerd. Vapac Stoomluchtbevochtigers zijn zowel volgens het
electrodeboiler principe als het verwarmingselementen principe leverbaar.

•
Hoge kwaliteit
•
Leverbaar van 1 tot 450 kg/h
•
Het hoge werkingsrendement
•
Eenvoudig te monteren
•
De hoge intelligentie van het besturingssysteem
•	Zowel met electrodeboiler principe(LE) als verwarmingselementen principe (LR) leverbaar

Het Vapac electrodeboilersysteem (LE serie) kan direct op het onbehandeld leidingwater worden
aangesloten. Het Vapac verwarmingselementenprincipe (LR serie) kan op behandeld water worden
aangesloten. De stoom wordt snel opgenomen door de luchtstroom, waarbij een kort traject voor
volledige opname benodigd is.
De regeling van de bevochtigingsystemen is van fundamenteel belang. Met behulp van een externe RV
regelaar en de Intelligente geïntegreerde Vapac regeling wordt de capaciteit van de luchtbevochtiger
snel en efficiënt aangepast om de gewenste waarden te bereiken.
Stoomluchtbevochtiging wordt vaak toegepast om twee belangrijke reden:
• Het is hygiënisch betrouwbaarder en de investeringskosten zijn, zeker bij lage luchtdebieten, laag.
• Uit het oogpunt van hygiëne scoort een stoombevochtiger daarom hoger dan de waterbevochtiger

Leverbaar met
•
Stoomslang
•
Condenswaterafscheiders
•
Ruimtedampverspreiders
•
Ruimte-/kanaalhygrostaat/regelaar
•
Werkschakelaars
•
Montageframes
•
RVS afvoerbakken
•
Omkasting buitenopstelling
•
Temperatuurregelaar t.b.v stoombaden

DUIZENDEN REFERENTIES IN NEDERLAND

VAPAC LE
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VAPAC LR
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VAPAC - UITVOERINGEN
Stoomluchtbevochtigers LE...ECO
- Capaciteitsrange van 5 - 55 kg/h
- Voorzien van uitwisselbare kunststof stoomcilinder
- Geschikt voor onbehandeld leidingwater
- Aan/uit of semimodulerend regelbaar (“comfort regeling“)
- Fronttoegang via uitneembare deur

Stoomluchtbevochtigers LE...S & LE...P
- Capaciteitsrange van 5 - 90 kg/h (lagere instellingen mogelijk)
- Voorzien van uitwisselbare kunststof stoomcilinder
- Geschikt voor onbehandeld leidingwater
- Aan/uit of modulerend regelbaar
- Grotere capaciteiten mogelijk (tot 450 kg/h) door middel van
Master/Slave regeling

CBS HEERLEN - VAPAC STOOMLUCHTBEVOCHTIGERS

Stoomluchtbevochtigers LR & LR...P
- Capaciteitsrange van 5 - 60 kg/h
- Voorzien van RVS reinigbare stoomcilinder(s)
- Geschikt voor behandeld water
- Aan/uit- en volledig modulerend regelbaar (pulsmodulerend)
- Grotere capaciteiten mogelijk (tot 300 kg/h) door middel van
Master/Slave regeling

PHILIPS VREDEOORD - VAPAC BEVOCHTIGERS
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DRISTEEM GASGESTOOKTE STOOMLUCHTBEVOCHTIGERS
Waarom Dristeem?
Dristeem stoomluchtbevochtigers gebruiken, om water te laten koken, met gas als externe energiebron.
De keuze van gas is afhankelijk van beschikbaarheid, de exploitatie en de noodzakelijke investeringen. De hoge bedrijfszekerheid is eveneens de basis van het succes.
De Dristeem GTS luchtbevochtigers worden geleverd in 8 capaciteiten en zijn toepasbaar in combinatie met alle waterkwaliteiten, dit maakt het GTS luchtbevochtiger de ideale keuze voor bijna elke
toepassing.
Flexibele toepassing
• Capaciteit per toestel 34 tot 272 kg/h. Maximale systeemcapaciteit van 4352 kg/h door master
slave regeling met maximaal 16 toestellen. Milieuvriendelijk : lage emissiewaarde. Nitrogen
oxide (NOx) lager dan 40 mg/kWh, CO < 13 mg/kWh.
• Kan aangesloten worden op volgende waterkwaliteiten :leidingwater, onthard water en
omgekeerd osmose/demiwater. Bij omschakeling naar een ander type voedingswater, kan het
toestel ter plaatse omgebouwd worden.
• Is geschikt voor aardgas en LPG/propaan.
• Buitenopstelling (rooftop) als optie.
• Horizontale of verticale rookgasafvoer.
• Leverbaar met verschillende concepten stoomverdeelpijpen

DRISTEEM GASGESTOOKTE STOOMLUCHTBEVOCHTIGERS
VOOR EEN MAXIMALE BESPARING OP ENERGIEKOSTEN
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Voordelen van Dristeem
•
Meer dan 93% branderrendement.
•	Milieuvriendelijk : lage emissiewaarde. Nitrogen oxide (NOx) lager dan 40 mg/kWh, CO
< 13 mg/kWh.
•
Minimaal en eenvoudig onderhoud.
•
Veilig, CE gekeurd.
•
RV-regeling tot ±3% nauwkeurig.
•
Compacte bouw
•
Communicatie via Modbus®, BACnet® , of LonTalk®
•
Groot aantal toonaangevende referenties
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AIRWIN - ULTRASOON LUCHTBEVOCHTIGERS
Waarom Airwin?
De AIRWIN ultrasoon luchtbevochtigers bieden u een compacte en efficiënte manier van bevochtigen.
Door middel van ultrasone trillingen wordt een zeer fijne waternevel gevormd,die vervolgens snel in de
lucht zal verdampen.
Een ultrasone luchtbevochtiger is een adiabatische luchtbevochtiger en koelt de lucht dus ook af.
Kenmerkend is het zeer lage energieverbruik van 0,092 kW/kg. Een ultrasoon luchtbevochtiger moet
worden gevoed met osmosewater (<20 μS/cm).Grotere capaciteiten worden verkregen door combinatie van meerdere eenheden.
De Airwin bevochtigers kunnen in ieder systeem geïntegreerd worden, zodat het systeem op maat
voldoet aan al uw eisen en wensen.
Voordelen
• Laag energiegebruik, minder CO2 uitstoot.
• Geluidsarm.
• Koeleffect vanuit het adiabatische principe.
• Capaciteiten van:
Ruimteluchtbevochtigers RB/P-D: 1-8 kg/h.
Kanaalluchtbevochtigers N-KBD: 3,6-25,2 kg/h.
• Regeling aan/uit, 2traps of volledig modulerend.

COMPACT & EFFICIËNT

STADHUIS NIEUWEGEIN - AIRWIN ULTRASOON BEVOCHTIGERS
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ITO AMSTERDAM - VAPAC BEVOCHTIGERS

HOOFDKANTOOR DAIMLER CRYSLER - VAPAC BEVOCHTIGERS

VETH PROPULSION PAPENDRECHT - VAPAC BEVOCHTIGERS
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MONUTA APELDOORN - DRISTEEM BEVOCHTIGERS

RABOBANK DORDRECHT - DRISTEEM BEVOCHTIGERS

KANTOOR HC GROEP WAALWIJK - VAPAC BEVOCHTIGER

RABOBANK ROOSENDAAL - DRISTEEM BEVOCHTIGERS
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INTERLAND TECHNIEK
SPECIALIST IN KLIMAATTECHNIEK
Interland Techniek is sinds 1952 specialist op het gebied van klimaatbeheersing. Expertise, eigen
productontwikkeling en zelfstandige productie maken oplossingen op maat mogelijk. Duurzame
totaaloplossingen op het gebied van klimaattechniek is het uitgangspunt. Interland Techniek is creatief
met lucht zodat ieder klimaat technisch vraagstuk met het juiste advies en product wordt opgelost.

INTERLAND TECHNIEK | CONTACTGEGEVENS

Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

T +31 (0)416 317 830
Interland Techniek heeft veel ervaring in eenvoudige tot zeer complexe vraagstukken op het gebied
van klimaatbeheersing. Maatwerk is onze passie. Van het geven van technisch advies tot het verzekeren
van probleemloze werking van onze producten en systemen. Onze producten zijn onderverdeeld in de
groepen luchtverdeling, buitenluchtroosters, vochtbeheersing en verwarming. Samen met u ontwikkelen
onze engineers oplossingen die geïntegreerd kunnen worden in uw project of klimaatsysteem. Met
behulp van het programma van eisen, regelgeving en normen, uitgebreide documentatie, CFD simulatie,
architectonische ontwerp mogelijkheden en energiebesparende maatregelen wordt een rooster of
apparaat geselecteerd dat past in uw project en budget.

HC GROEP
Interland Techniek maakt sinds 2020 onderdeel uit van HC Groep. In de luchttechniek is HC Groep
Nederland één van de grootste partners voor de Nederlandse installatiebranche. Onder de vlag van
HC Groep zijn uitsluitend vertrouwde namen te vinden die tezamen een ongekend brede propositie
aan de markt bieden, te weten: Barcol-Air, HC RT, Inatherm, Interland Techniek, CAIROX Centre,
HC KP, HC PS, HC TS, HC DV en PVE (UK).

E interlandtechniek@hcgroep.com
WWW.INTERLANDTECHNIEK.NL
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