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WAAROM EEN OVERDEKT
ZWEMBAD
ONTVOCHTIGEN?
Vanaf het wateroppervlak van een zwembad en van de vochtige tegels rond het
zwembad verdampen voortdurend grote hoeveelheden water. Op één dag
kunnen wel honderden liters water uit een zwembad verdampen.
Te veel openbare overdekte zwembaden zijn ernstig beschadigd doordat
inventaris, muren en bouwconstructies zijn aangetast door schimmel, rot en
corrosie, omdat nooit een adequaat ontvochtigingssysteem is geïnstalleerd.
Vochtigheid op zichzelf is al risicovol en daar komt bij dat chloor een agressieve
stof is die bouwmaterialen ernstig aantast wanneer dit aanwezig is in de
condens.
Naast de bescherming van het gebouw heeft ontvochtiging ook te maken met
het comfort van mensen. Bij een hoge luchtvochtigheid zullen bezoekers en
personeel een minder goede ervaring bij het zwembad hebben.
Een ontwerphandleiding voor het kiezen van de juiste luchtontvochtigingsinstallatie
Om deze problemen te tackelen heeft Interland Techniek een handleiding
samengesteld voor de ontvochtiging van zwembaden. Het doel van deze
handleiding is om ontwerpers en zwembadinstallateurs een instrument te
geven voor het kiezen van de juiste zwembadontvochtiger, ongeacht of het gaat
om privé zwembaden, hotelzwembaden of openbare zwembaden.
Het bepalen van een zwembadontvochtiger is geen exacte wetenschap, en er
zijn vele onderling afhankelijke factoren die een rol spelen. Een verandering op
één gebied is vaak van invloed op andere gebieden. Ontvochtiging vereist een
zorgvuldige overweging en vooral ook goede communicatie tussen de architect
en de ontwerper.
Een goede ontvochtigingsoplossing is een totaaloplossing en daarom heeft deze
handleiding betrekking op ontvochtiging, temperatuurregeling en ventilatie.
Deze handleiding is gebaseerd op de uitgebreide expertise van Dantherm en
vele jaren ervaring in het ontvochtigen van duizenden overdekte zwembaden.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen dat u op veilig terrein bent als u de
aanwijzingen in deze handleiding volgt.
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LUCHT BEGRIPPEN
Om de processen te begrijpen die in lucht

De hoogste relatieve vochtigheid die kan worden

plaatsvinden, moet u lucht zien als een mengsel

toegestaan bij een bepaalde kamertemperatuur

van droge lucht en waterdamp.

wordt bepaald door de isolatie van het gebouw,
het vochtgehalte in de lucht, de

We noemen dit mengsel vochtige lucht. Lucht

buitentemperatuur en de luchtcirculatie in de

expandeert wanneer het wordt verwarmd en

ruimte.

krimpt wanneer het wordt gekoeld. Als lucht
wordt opgewarmd, kan het meer waterdamp

Als de lucht in een zwembad bijvoorbeeld 28°C is

bevatten en als het afkoelt, kan het minder

en de relatieve luchtvochtigheid 60%, dan

waterdamp bevatten. Als de lucht erg afkoelt,

condenseert de lucht op de muur als de

wordt het dauwpunt bereikt, wat betekent dat

temperatuur van de muur lager is dan 19,5°C.

de lucht is verzadigd en de waterdamp
condenseert als water.

Om de fysieke wisselwerking in de lucht te

Het dauwpunt is een cruciaal begrip met

gebruik van een mollierdiagram.

kunnen uitleggen en begrijpen, maken we

betrekking tot de ontvochtiging van overdekte
zwembaden. Vochtige lucht condenseert op een
koud oppervlak als de temperatuur van dat
koude oppervlak onder het dauwpunt ligt.

De termen die worden gebruikt in een
mollierdiagram worden hieronder
gespecificeerd.

De luchtdichtheid (ρ)

De verticale oranje as helemaal links. De luchtdichtheid verandert overeenkomstig
de veranderingen in de temperatuur/relatieve luchtvochtigheid. Meestal geldt:
hoe lichter de lucht, hoe hoger de relatieve vochtigheid. We gebruiken ρ =
1.175 kg/m lucht als de gemiddelde waarde van de luchtdichtheid binnen en
buiten.

Luchttemperatuur (t)
Droge bol (t)

De verticale roze as links met corresponderende lijnen.
De temperatuur die we in de lucht meten met een standaard thermometer.
De temperatuur wordt aangegeven in °C.

Enthalpie (h)

De paarse diagonale lijnen.
Enthalpie is de warmte-inhoud van de lucht en wordt vermeld als kJ/kg lucht.
Begint bij 0°C = 0 kJ/kg.

Rel. vochtigheid (RH)

De groene curves.
De relatieve luchtvochtigheid wordt uitgedrukt als een percentage (%) en geeft
de werkelijke hoeveelheid waterdamp aan t.o.v. de max. hoeveelheid
waterdamp die lucht bij een bepaalde temperatuur kan bevatten.

Vochtgehalte (x)

De horizontale lichtblauwe bodemas.
Het vochtgehalte beschrijft de hoeveelheid vocht die daadwerkelijk aanwezig is
in de lucht en wordt weergegeven als kg water per kg lucht.

Waterdampdruk
(p)

De verticale blauwe as aan de rechterkant.
De waterdampdruk wordt gemeten in mbar en wordt uitgelezen om het
dampspanningsverschil te bepalen.
De bruine digitale lijn in de onderste helft van het schema is een hulpmiddel
bij het bepalen van de partiële waterdampdruk.
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VOORBEELD: HOE HET MOLLIERDIAGRAM TE GEBRUIKEN
Met een mollierdiagram kunt u de dauwpunttemperatuur en het vochtgehalte van de lucht aflezen, als u
de relatieve luchtvochtigheid en de luchttemperatuur kent. Het punt wordt uitgezet in het diagram en
de luchtvochtigheid staat op de X-as. De dauwpunttemperatuur wordt gevonden door verticaal te
bewegen totdat u de 100% RH-curve bereikt waarna u de dauwpunttemperatuur van de Y-as kunt
aflezen.
Bij 28°C; 60 %RH is het vochtgehalte ongeveer 14 g water per kg lucht, en de dauwpunttemperatuur is
ongeveer 19,5 °C. Dit betekent als er oppervlakken in de ruimte zijn met een temperatuur lager dan
19,5°C, er condensatie op die oppervlakken wordt gevormd.
Als het gebouw slecht geïsoleerd is, kan het nodig zijn om de relatieve vochtigheid te verlagen tot 50%
RV, het vochtgehalte zal wijzigen in 12 g water/kg lucht en de dauwpunttemperatuur zal veranderen
naar 16,5°C.
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ZORG VOOR DE JUISTE
CHEMISCHE SAMENSTELLING
VAN HET WATER
In een overdekt zwembad is de juiste combinatie

Tegelijkertijd kan de onjuiste samenstelling van

van chemische stoffen van cruciaal belang, zowel

chemische bestanddelen in het water het

voor de gezondheid van de gebruikers als voor

inventaris in zeer korte tijd vernietigen, inclusief

het inventaris in de zwembadruimte en de

de ontvochtiger en andere installaties om de

technische ruimte van het zwembad.

lucht te behandelen.

Onvoldoende behandeld water resulteert in

Hieronder staan de drempelwaarden die van

slechte hygiëne, terwijl water dat overdreven

toepassing zijn op producten voor overdekte

behandeld is, leidt tot gassen die chloor

zwembaden volgens EN/ISO 12944-2 en een

bevatten die de ogen kunnen irriteren en

beschermingsklasse C4. Aan deze

ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.

drempelwaarden moet worden voldaan om te
voldoen aan de garantievoorwaarden.

MET TOEVOEGEN VAN CHEMICALIËN
Ingrediënten

PPM

Vrije chloor

1,0 - 2,0

Gebonden chloor

Max 1/3 van het vrije chloorgehalte

pH

7,2 - 7,6

Totale alkaliteit

80 - 150

Calcium hardheid

250 - 450

Totaal opgeloste vaste stoffen

< 2.000

Sulfaten

< 360

MET EIGEN PRODUCTIE VAN CHLOOR
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Ingrediënten

PPM

Zout (NaCl)

< 30.000

Totaal opgeloste vaste stoffen

< 5.500

pH

7,2 - 7,6

Totale alkaliteit

80 - 150

Calcium hardheid

250 - 450

Sulfaten

< 360
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DE JUISTE
MATERIALEN
De omgeving in een overdekt zwembad is

thermisch verzinkt staal is. Warmtewisselaars

agressief en dat betekent dat het van groot

moeten van aluminium gemaakt zijn en voorzien

belang is dat de materialen die worden gebruikt

van een epoxy coating.

in.een.ontvochtigingsinstallatie
corrosiebestendig zijn, omdat de levensduur van
de producten anders zeer kort is.
De

onderdelen

van

luchtbehandelingskasten
onvoldoende

beschermd

zijn
tegen

Vooral verdampers en condensors moeten goed
beschermd zijn, eerst met epoxy-primer en
vervolgens met een toplaag. In het algemeen zijn

standaard

gegalvaniseerd staal of gepoedercoat aluminium

niet

of

de enige materialen die geschikt zijn voor

agressieve

zwembadomgevingen. Standaard roestvrij staal

omgevingen, zoals een zwembad.

moet niet worden gebruikt.

Het basismateriaal dat wordt gebruikt in de

De zwembadontvochtigers van Dantherm zijn

ontvochtiger van warmtewisselaars, ventilatoren

standaard beschermd conform EN/ISO 12944-2,

en

beschermingsklasse C4.

oppervlakken

kunnen

verschillende

corrosieklassen hebben, afhankelijk van de
gewenste levensduur. Het wordt aanbevolen dat
het basismateriaal van gepoedercoat aluminium
of
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TWEE MANIEREN OM DE
VOCHTIGHEID TE BEHEERSEN
100% te ventileren in een zwembad. 100%

ONTVOCHTIGING MET
CONDENSATIEDROGERS

ventilatie is goed voor het comfort maar de

Voor

opwarming van buitenlucht is kostbaar in

woningen, hotels of kuuroorden, wordt vaak een

In het verleden was de gangbare praktijk om

termen van energieverbruik.
Stijgende energieprijzen en het toegenomen
bewustzijn van energieverbruik heeft geleid tot
een grotere nadruk op energiebesparing en dat

kleine

zwembaden

in

particuliere

ontvochtiger gebruikt die lucht recirculeert en
het water condenseert op een verdamper. Dit
type ontvochtiger wordt een condensdroger
genoemd.

geldt ook voor ontvochtiging. Daarom wordt

Waaruit bestaat een condensdroger?

tegenwoordig zoveel mogelijk gekeken naar het

Een condensdroger bestaat uit een ventilator,

recirculeren van lucht en/of het terugwinnen van
warmte met warmtewisselaars.

een gesloten koelsysteem en meestal ook een
buitenluchtaansluiting.

In principe kan een overdekt zwembad op twee
manieren worden ontvochtigd: d.m.v.
condensatiedrogers of d.m.v. ventilatie-untis.

TERMINOLOGIE
Buitenlucht:

lucht die naar binnen
wordt getrokken en
gebruikt als vervangende

Luchttoevoer

lucht.
Afvoerlucht:

lucht die buiten het
gebouw wordt geblazen.

Luchttoevoer: droge, ontvochtigde lucht
die in de zwembadruimte wordt geblazen.
Lucht afzuigen: vochtige lucht uit de
zwembadruimte die in de
ontvochtiger wordt
getrokken.
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afvoerlucht

buitenlucht

luchtafvoer

Het koelsysteem bestaat uit een verdamper, een

Waaruit bestaat een ventilatie-ontvochtiger?

condensor en een compressor.

Een ventilatie-ontvochtiger bestaat uit een
ventilator, een warmteterugwinningssectie, een

Hoe werkt een condensdroger?

mengsectie en desgewenst een warmtepomp.

In een condensdroger wordt de vochtige lucht
over een koud element (verdamper) geleid en de
waterdamp in de lucht condenseert in water.
Het koelsysteem functioneert, doordat een
koelmiddel bij lage druk en lage temperatuur
verdampt in de verdamper en vervolgens bij
hoge druk in de condensor aan de andere zijde
van de compressor verdampt.
Bij enkele soorten condensdrogers is er ook de
mogelijkheid om wat droge buitenlucht toe te
voeren (tot 30 %) als er noodzaak is m.b.t.
luchtkwaliteit en comfort, of als er een vereiste
is gezien de wensen voor ontvochtiging.
Een condensdroger levert bruikbare energie op
door het condensatieproces, de compressor en
het vermogen van de ventilator. De thermische
bijdrage van een condensdroger is belangrijk en
moet worden meegenomen bij de berekening
van het totale warmteverlies.

ervan

worden

gebruikt

lucht geheel of gedeeltelijk ververst. Het kan de
voorkeur

hebben

om

een

deel

van

de

luchtstroom te laten recirculeren, zodat tussen
0% en 100% van de lucht wordt gerecycled,
afhankelijk van het programma van eisen. De
luchtstromen worden gemengd in de mengsectie

Desgewenst kan de overtollige energie of een
deel

In geval van een ventilatie-oplossing wordt de

via

een

watergekoelde condensor of afgevoerd via een
externe luchtgekoelde condensor.

van de ontvochtiger.
Hoe werkt een ventilatie-ontvochtiger?
In een ventilatie-ontvochtiger wordt de warme
vochtige lucht uit de zwembadruimte gezogen en
vervangen door droge buitenlucht. De energie

ONTVOCHTIGING MET
VENTILATIE

uit

de

warme

zwembadruimte

vochtige

lucht

wordt

in

de

grotendeels

teruggewonnen via een platenwarmtewisselaar.

In kleine zwembaden met hoge comfort-normen

Bij

of grote openbare zwembaden, gelden ventilatie

warmtepomp functioneert de warmtepomp als

een

ventilatie-ontvochtiger

met

een

eisen om redenen van comfort en hygiëne.

ontvochtiger en als warmtepomp op zich. Deze
oplossing zorgt voor meer warmteterugwinning
en minimaliseert de benodigde inname van
buitenlucht. De warmtepomp verwarmt de lucht
in de winter en kan ook ‘s nachts de lucht
ontvochtigen, als hier behoefte aan is.
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WELK TYPE ONTVOCHTIGER
MOET U KIEZEN?
Hieronder ziet u een lijst met eenvoudige kenmerken om te beslissen welk type ontvochtiger de juiste is.

CONDENSDROGER
Eenvoudig te installeren en te gebruiken

Genereert bruikbare warmte

Goedkoop

Kan slechts een beperkte hoeveelheid buitenlucht
toevoeren

VENTILATIE-ONTVOCHTIGER
Optimale regeling van vochtigheid

Kan niet worden gebruikt als de buitenlucht

en temperatuur

vochtiger is dan de binnenlucht.

Tot 100% buitenlucht

Duurder dan de condensdroger

Vrije koeling

Heeft meer ruimte nodig dan de condensdroger

Actieve koeloptie

In kleine zwembaden en kuuroorden is zelden behoefte aan grote hoeveelheden buitenlucht. Dan zal
vaak voor een condensdroger worden gekozen omdat de investering klein is en deze eenvoudig in het
gebruik is.
In middelgrote zwembaden, particuliere zwembaden of hotels zal de keuze voor een condensontvochtiger of een ventilatie-ontvochtiger afhankelijk zijn van veel factoren: de hoeveelheid
buitenlucht, het comfort en het budget. Als veel buitenlucht en comfort gewenst is en het budget is
groot genoeg, valt de keuze vaak op een ventilatie-ontvochtiger.
In grote openbare zwembaden zal de behoefte aan buitenlucht door het grote aantal gebruikers vaak
betekenen dat een ventilatie-ontvochtiger de juiste oplossing is.
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TEMPERATUURBEHEERSING
In aanvulling op het ontvochtigen kan de

Of ook dient voor het dekken van de

ontvochtiger ook worden gebruikt voor het

warmteverliezen.

beheersen van de temperatuur van de lucht en

Vrije

het zwembadwater. Het zwembadwater kan

ontvochtiging met behulp van ventilatie)

echter alleen worden verwarmd door een
systeem

met

een

ingebouwde

condensdroger/warmtepomp.

koeling

(alleen

bij

gebruik

van

Wanneer in de zomer zonlicht door de ramen
komt, warmt een zwembad soms op tot een
temperatuur

die

de

gewenste

ruimte-

temperatuur overschrijdt. Als de werkelijke
ruimtetemperatuur hoger is dan de gewenste en

VERWARMEN/KOELEN
VAN DE LUCHT

hoger dan de buitentemperatuur, dan kunt u
gebruikmaken van vrije koeling.

De thermische vereisten aan een zwembad
worden bepaald door diverse factoren:

Met vrije koeling kan via een bypass koelere

»

Ventilatieverlies, zowel mechanisch als door

warmtewisselaar, zodat de buitenlucht niet

lekken in het gebouw.

verder wordt opgewarmd. Op deze wijze kan de

Het transmissieverlies in het gebouw, d.w.z.

buitenlucht helpen om de zwembadtemperatuur

warmteverlies door muren, plafonds, ramen,

te verlagen. De besturing van de vrije koeling

enz.

wordt volledig automatisch uitgevoerd door de

Zonnewarmte, bijvoorbeeld zonlicht dat

besturing van het systeem.

»

»

buitenlucht worden aangetrokken door de

binnenkomt door de ramen.

Koelen met omkeerbare warmtepomp (alleen

Afhankelijk van de gekozen ontvochtiger, zijn er

met ontvochtiging met behulp van ventilatie)

div. mogelijkheden voor temperatuurregeling.

In sommige landen is vrije koeling niet
voldoende en in deze gevallen is het mogelijk om

Verwarmingsbatterij

een warmtepomp in te bouwen in een

Een verwarmingsbatterij is de populairste manier

omkeerbaar koelsysteem met behulp van een 4-

om de temperatuur te beheersen. Afhankelijk

wegventiel.

van het systeem wordt het verwarmingselement
aangestuurd

door

een

AAN/UIT

of

een

Omkeerbaar betekent, dat de warmtepomp de
stroming van het koelmiddel omkeert zodat de

modulerend (0–10 V) signaal.

verdamper nu een condensor wordt, en de
Er

zijn

verschillende

soorten

condensator een verdamper wordt.

verwarmingssystemen: een warmwaterbatterij
voor de aansluiting van het cv-systeem en een

Dit maakt het mogelijk om verdere afkoeling van

elektrisch verwarmingselement. Beide types zijn

warme buitenlucht te activeren. De buitenlucht

er in verschillende afmetingen afhankelijk van de

wordt

watertemperatuur en warmtebehoeften.

afgekoeld. De besturing van het 4-wegventiel en

Een systeem dat ontvochtigt met behulp van
buitenlucht moet altijd een verwarmingselement
bevatten. Een condensdroger heeft alleen een
verwarmingselement nodig als het de unit
voorzien is van een buitenluchtaansluiting

16

langs

een

koelelement

geleid

en

de koeling volledig automatisch uitgevoerd door
de besturing van het systeem.

Koelen met behulp van een koelelement

In dat geval kan een externe condensor voor

Als het koelvermogen van een omkeerbare

actieve koeling van de zwembadruimte worden

warmtepomp

gebruikt zonder extra koelbatterij.

onvoldoende

is

of

een

condensdroger ingebouwd is in een land met
een warm en vochtig klimaat, is een koelelement
vaak noodzakelijk. Afhankelijk van het apparaat
wordt het koelelement aangestuurd door een
AAN/UIT of een modulerend (0–10 V) signaal.

Externe

luchtgekoelde

condensors

worden

normaliter niet door Dantherm geleverd, maar
Dantherm

stelt

beschikbaar

alle

voor

de

benodigde

gegevens

berekening

hiervan.

Condensdrogers worden compleet geleverd om

Er zijn verschillende soorten koelelementen: een

direct aan te sluiten op de externe condensor.

waterkoelbatterij voor een centrale koeling of

De besturing van de externe koeling gebeurt

een DX-koelelement voor directe expansie naar

volautomatisch vanuit de Dantherm-regeling.

een afzonderlijke compressor. Beide types
kunnen

worden

geleverd

in

verschillende

capaciteiten, afhankelijk van de koelbehoefte.
In landen met zeer warme zomers kan de
absolute vochtigheid van de buitenlucht te hoog
zijn om buitenlucht te gebruiken om te
ontvochtigen. Dan kan een koelelement worden
gebruikt

voor

het

ontvochtigen

van

de

ZWEMBADWATER VERWARMEN
De verwarmingseisen van het zwembad worden
vooral bepaald door twee factoren:
» Verdamping van het zwembadwater.
» Transmissieverlies van het zwembad, d.w.z. het
warmteverlies via de bodem en de wanden

buitenlucht.

van het zwembad.

Aangezien

de

buitenlucht

in

dit

geval

grotendeels moet worden afgekoeld om te
worden ontvochtigd, moet een koelbatterij
worden geplaatst vóór de verwarmingsbatterij.
Zo kan de lucht weer worden opgewarmd om te
voorkomen

dat

te

koude

lucht

in

de

Met ontvochtigers met ingebouwde koelers of
warmtepompen kan de ontvochtiger worden
geleverd met een ingebouwde watergekoelde
condensor als aanvulling op de luchtgekoelde
condensor.
In een condensdroger wordt warme lucht altijd

zwembadruimte wordt geblazen.
Koelen met een externe condensor (alleen

toegevoegd

wanneer

de

compressor

functioneert en soms – vooral wanneer de

condensdrogers)

buitentemperatuur stijgt en de warmtevraag in

Een condensdroger produceert altijd warmte. Dit

de zwembadruimte daalt – overtollige warmte

komt door de elektrische energie in de

ongewenst is. In dergelijke situaties kan een

compressor en omdat elke liter gecondenseerd

watergekoelde condensator worden gebruikt en

water een thermisch vermogen van ongeveer 0,7

de overtollige warmte worden benut om het

kW oplevert.

zwembad- of warmwatercircuits te verwarmen.

Vaak wordt een watergekoelde condensor

Anders gezegd, een watergekoelde condensor

ingebouwd voor het overbrengen van overtollige

zorgt

warmte

energiekosten.

naar

het

zwembad-

of

overige

warmwatercircuits.

Bij

voor

een

meer

comfort

en

ventilatie-ontvochtiger

minder

bestaat

dit

In warme landen is de geproduceerde warmte

probleem met overtollige warmte niet zoals bij

van

dan

het

een condensdroger. Als de temperatuur in de

zodat

de

ruimte te hoog is, kan de compressor gewoon

overtollige warmte op een andere manier moet

worden uitgeschakeld, zodat voor ontvochtiging

worden afgevoerd.

buitenlucht

het

systeem

warmteverlies

van

vaak
het

groter
water,

wordt

gebruikt.

Met

andere

woorden, een watergekoelde condensator in dit
Dan kan een externe luchtgekoelde condensor

type ontvochtiger zorgt niet voor meer comfort,

worden gebruikt. Dit betekent dat de overtollige

maar kan de bedrijfstijd van de compressor

warmte volledig naar buiten kan worden

verlengen

afgevoerd en zelfs meer dan dat.

efficiënter benutten.

en

zo

de

overtollige

warmte
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BEPALEN VAN DE
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Op basis van de natuurkundige wetten zijn er

RELATIEVE VOCHTIGHEID (RVWAARDE IN DE RUIMTE

exacte formules om de verdamping van een

Het instelpunt moet een RV-waarde hebben van

overdekt zwembad te berekenen. In de praktijk

50-60%. U kunt ook voor een gedifferentieerd

zijn deze formules echter ingewikkeld in het

instelpunt kiezen dat lager is in de winter (50%-

gebruik. Daarom heeft het Duitse instituut VDI

55% RV) om condensatieproblemen op koude

verschillende

leidraden

met

oppervlakken te voorkomen en hoger tijdens de

aanbevelingen

voor

VDI 2089

opgesteld

de

zomer (60% RV) om de bedrijfskosten te

hoeveelheid buitenlucht. VDI heeft ook een

de

beperken. Wanneer de temperatuur hoog is

vereenvoudigde formule opgesteld, waarbij u

tijdens

projectgegevens

condensatieproblemen voor.

kunt

waarden

en

gebruiken

en

de

de

zomer,

doen

zich

geen

verdamping kunt berekenen. Deze richtlijn wordt
VDI 2089 genoemd en is een normale standaard

Boven 60% RV geldt, hoe hoger de RV-waarde

in Europa en ook de richtlijn die we gebruiken bij

hoe lager het comfortniveau. Bovendien is er

Dantherm.

een

toenemende

kans

op

condensatieproblemen, corrosie en schimmels.
Een RV-waarde lager dan 50% RV is niet geschikt

RUIMTETEMPERATUUR

omdat de verdamping zal toenemen en dit

Met het oog op comfort en energiekosten moet
de luchttemperatuur in een zwembad hoger zijn

betekent meer behoefte aan ontvochtiging en
hogere bedrijfskosten.

dan de watertemperatuur. Dit beperkt de
verdamping

en

dus

de

behoefte

aan

ontvochtiging. Wel moet worden opgemerkt dat
hogere

temperaturen

ook

een

hogere

Het

energierekening betekent.
Meestal

wordt

ruimtetemperatuur

aanbevolen
2°C

hoger

dat
is

dan

de
de

watertemperatuur. Alleen in therapeutische
zwembaden

en

luchttemperatuur

VOCHTGEHALTE IN DE
BUITENLUCHT

kuuroorden

mag

de

lager

dan

de

zijn

watertemperatuur.

vochtgehalte

in

de

buitenlucht

(X

buitenlucht) varieert veel gedurende het jaar,
min of meer over de hele wereld. Van meer dan
12 g water/kg lucht tijdens de zomer tot 2 g
water/kg lucht in de winter.
Het VDI heeft 9 g water/kg lucht gekozen als
waarde voor de buitenlucht in Noord-Europa en
we gebruikten dit cijfer in DanCalcTool. Dit is

WARMTETEMPERATUUR
Bij het instellen van de watertemperatuur geldt
vaak het volgende:
Privézwembaden en hotels: 26-30°C
Openbare zwembaden: 26-28°C
Wedstrijdzwemmen: 24-27°C
Therapiebaden: 30-36°C
Kuuroord: 36-40°C
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omdat de waarde 9 g water/kg lucht slechts
ongeveer 20% van het jaar overschreden wordt.
Andere waarden voor de buitenlucht kunnen ook
worden gebruikt in het calculatieprogramma
DanCalcTool, als de waarden aanzienlijk afwijken
van de Noord-Europese standaard.

Bovendien wordt in VDI 2089 aanbevolen dat het

Dag en nacht

absolute vochtgehalte niet hoger mag zijn dan

Meestal wordt een ontvochtiger geselecteerd

14,3 g water/kg lucht (54% RV met een

voor dagbedrijf, omdat de verdamping overdag

luchttemperatuur

het hoogste is wanneer het zwembad het meest

van

30°C),

als

het

vochtgehalte van de buitenlucht minder is dan 9

wordt gebruikt. Hiervoor moet u de activiteiten

kg water/kg lucht, wat het geval is in de winter.

meecalculeren , die het zwembad-gebruik het

In de zomer kan een hoger vochtgehalte in de

meest benaderd.

buitenlucht worden toegestaan, omdat de

Winter en zomer

temperatuur van de lucht die van buiten naar

Wanneer buitenlucht wordt toegevoerd, moet u

binnen gaat, hoog is en dus niet bijdraagt tot
condensatie.

de zomerbelasting gebruiken als uitgangspunt
voor

het

bepalen

van

vochtafvoer.

Het

vochtgehalte in de buitenlucht is het hoogst in

DE ROL VAN

de zomer. U moet zeker weten dat de

BUITENLUCHT

vochtbelasting met 100% buitenlucht aan te

Buitentemperatuur
De buitentemperatuur en het vochtgehalte in de
buitenlucht zijn van invloed op de keuze van het
type ontvochtiger. Zo zal bijvoorbeeld bij een

ontvochtiger genoeg capaciteit heeft om de
kunnen tijdens de zomer. Tijdens de winter is de
buitenlucht
ontvochtiging

erg

droog

toenemen,

en

zal

waardoor

dus

de

in

die

situatie de onvochtigingscapaciteit normaliter
meer dan voldoende zal zijn.

lage buitentemperatuur een ventilatie-oplossing

Volume van de buitenlucht

met een warmtepomp eerder worden gekozen.

VDI 2089 zegt dat de hoeveelheid buitenlucht

RV-waarde buitenlucht
De RV-waarde van de buitenlucht hangt samen
met het absolute vochtgehalte in de buitenlucht.
Het vochtgehalte in de buitenlucht is van invloed
op de totale ontvochtigingscapaciteit en als het
vochtgehalte hoger is dan het vochtgehalte in de
zwembadruimte moet de condensdroger een
grotere capaciteit hebben.

minimaal 15% van de circulerende lucht moet
zijn. Dit geldt voor publieke en commerciële
zwembaden.
Er zijn geen specifieke eisen in VDI 2089 voor het
toevoeren van buitenlucht in privézwembaden.

9

VERDAMPING
Er zijn drie factoren waar rekening mee moet

We hebben echter gekozen om de constanten

worden gehouden bij het berekenen van de

voor de activiteiten aan te passen t.o.v. die VDI

verdamping van een zwembad: de verdamping

2089

uit het zwembad, de recreatieve voorzieningen

hotelzwembaden, omdat we ervaren dat VDI

en de gebruikers leveren tezamen een bijdrage

2089 te hoge waarden gebruikt voor in deze

aan

twee toepassingen.

de

vochtbelasting,

terwijl

buitenlucht

heeft

vastgesteld

voor

privé-

en

normaalgesproken het tegenovergestelde doet.
Bovendien

zal

in

kleine

zwembaden

de

» Verdamping uit het zwembad (+)

luchtcirculatie mede bepalen wat de behoefte

» Gebruikers en recreatieve voorzieningen (+)

aan ontvochtiging is en niet de hoeveelheid

» Buitenlucht (-)

activiteit in het zwembad.

DE VERDAMPING VAN
HET ZWEMBAD
De berekening van de verdamping van het
zwembad kan worden uitgevoerd volgens
verschillende formules. Bij Dantherm gebruiken
we de Duitse richtlijn VDI 2089, wat de normale
standaard in Europa is.

De volgende factoren worden gebruikt om de
verdamping van het zwembad te berekenen:
» Watertemperatuur
» Luchttemperatuur
» Luchtvochtigheid
» Oppervlakken
» Hoeveelheid activiteit in het zwembad

Vul de waarden in de onderstaande formule
in.

W = e/(RD × T) × (Pb - Pl) × A
W = Verdampt water (l/h)
e = Hoeveelheid activiteit in het
zwembad
RD = Gas constant = 461.5 (J/kg K)
T = Gemiddelde van de lucht- en
de watertemperatuur (K)
Pb = Verzadigde dampdruk, water (Pa)
Pl = partiële dampdruk, lucht (Pa)
A = Zwembadoppervlak (m2)
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Hoeveelheid activiteit, e

Indien een nauwkeurigere berekening van de

De invloed van activiteiten in verschillende

vochbelasting gewenst is, kan een gewogen

soorten zwembaden is hieronder weergegeven.

hoeveelheid activiteit worden gekozen. Wanneer

De waarden worden automatisch gegenereerd

de belasting overdag en ‘s nachts wordt

wanneer het soort zwembad is geselecteerd in

berekend, kan vervolgens een gemiddelde

de

activiteitsbelasting worden berekend.

DanCalcTool.

Als

u

bijvoorbeeld

een

privézwembad invoert, zal het automatisch
rekenen met e = 9,5.

Maar in dit geval is het belangrijk op te merken

e = 9,5 voor privézwembaden

waarbij de algemene gewenste waarde niet kan

e = 11 voor hotelzwembaden, normale activiteit

worden aangehouden. Dan is er dus behoefte

e = 18 voor hotelzwembaden, veel activiteit

om te beoordelen of werken met een kleinere

e = 14 voor therapiezwembaden

ontvochtiger met minder capaciteit tijdens een

e = 20 kuuroord/jacuzzi*

bepaalde periode acceptabel is. Maar meestal

e = 28 voor openbare zwembaden, waterdiepte
meer dan 1,35 m
e = 40 voor openbare zwembaden, waterdiepte
minder dan 1,35 m

dat er periodes van piekbelasting kunnen zijn,

raadt Dantherm aan dat de selectie wordt
gemaakt op grond van de piekbelasting.
Als de gevoeligheid van de berekening moet

e = 50 voor golfslagbaden

worden beoordeeld, moet er worden opgemerkt

* ga uit van 30 minuten aan en 30 minuten uit.

wanneer:

VDI 2089 rekent ook met natte gebieden rond
het zwembad (tegels, enz.) en overloopgoten.
Er bestaat een groot verschil tussen de waarden

dat de verdamping uit het zwembad toeneemt

» De watertemperatuur stijgt
» De ruimtetemperatuur afneemt
» De RV-waarde daalt
» Het activiteitenniveau stijgt

van privé- en openbare faciliteiten waardoor
onevenredig grote verschillen in de berekende
vochtigheidsbelastingen ontstaan. In sommige

GEBRUIKERS EN TOESCHOUWERS

gevallen is het daarom wenselijk een individuele

Wanneer

beoordeling van de hoeveelheid activiteit uit te

gebruikt voor wedstrijdzwemmen, wordt de

voeren en, factor “e” overeenkomstig in te

temperatuur van de lucht en het water

stellen.

gewoonlijk verlaagd. Dat betekent dat de

Dit kan gedaan worden door het selecteren van
“handmatige coëfficiënt wateroverdracht” in
DanCalcTool, bijvoorbeeld als een overdekt

een

verdamping

openbaar

afneemt,

zwembad

zodat

de

wordt

extra

vochtbijdrage door gebruikers en omstanders
wordt gecompenseerd.

zwembad individueel wordt beoordeeld met als

Het

uitkomst: dit is geen openbaar zwembad en

vochtbijdragen van gebruikers en omstanders

moet meer als een hotelzwembad worden

toe te voegen.

is

dus

niet

nodig

afzonderlijke

beschouwd met veel activiteit. In dat geval kan e
= 18 worden gekozen.
21

BUITENLUCHT

ANDERE FACTOREN

De luchtkwaliteit in een zwembadruimte is

De grootte van de ruimte

cruciaal voor het comfort en een slechte

De luchtcirculatie is net zo belangrijk als de

luchtkwaliteit wordt vaak geassocieerd met een
hoge RH-waarde en veel chloor of CO₂.

buitenlucht is een cruciale factor voor het
van

comfort.

Tegelijkertijd

is

buitenlucht een cruciaal onderdeel van de keuze
van het type ontvochtiger en de grootte van de
ontvochtiger. Buitenlucht is vaak cruciaal voor de
ontvochtiging van de ruimte,
vochtgehalte

in

de

omdat het

buitenlucht

normaal

gesproken lager is dan de luchtvochtigheid in de
ruimte.

geografische gebieden, vooral in het MiddenOosten en Azië, gedurende langere tijd zo
vochtig zijn, dat het noodzakelijk is om de
buitenlucht te ontvochtigen voordat die wordt
toegevoerd naar de ruimte. Dit kan bijvoorbeeld
worden gedaan met een koelbatterij.
het

de

ontvochtiger.

Als

er

er gebieden zijn waar de droge lucht niet
passeert en dus zullen die gebieden niet of
onvoldoende worden ontvochtigd. De grootte
van de ruimte is dan ook van cruciaal belang
voor de hoeveelheid lucht die de ontvochtiger
kan behandelen. Voor meer informatie verwijzen
we naar “Luchtcirculatie” op pagina 38.
Afdekking van het zwembad
Als het zwembad ‘s nachts wordt afgedekt,
wanneer het niet in gebruik is, zal de verdamping

Tijdens de zomer kan de buitenlucht in bepaalde

Als

van

onvoldoende lucht beweegt in de ruimte, zullen

Met andere woorden, de toevoeging van
waarborgen

capaciteit

zwembad

wordt

gebruikt

uit het zwembad worden geminimaliseerd. Door
dit te doen kan veel energie worden bespaard.
Ruimte-isolatie
Hoe slechter de isolatie, hoe lager het instelpunt
van de RH-waarde moet zijn. In sommige
gevallen

kan

50-55%

RV

nodig

zijn

om

condensatieproblemen te voorkomen. Voor
voor

voorbeelden

van

condensatieproblemen

wedstrijdzwemmen met meer gebruikers en

verwijzen we naar “Lucht begrippen” op pagina

toeschouwers,

6.

dan

moet

er

een

aparte

berekening voor het noodzakelijke hoeveelheid
buitenlucht worden gemaakt. Deze berekening

Hoogte (niveau)

moet worden gemaakt op basis van de lokale

Meestal zijn de formules van toepassing bij een

wetgeving.

atmosferische druk van 1.013 mbar (NAP), maar
ze kunnen ook worden toegepast op een grote
hoogte.

In

dat

geval

moeten

beoordelingen worden uitgevoerd.
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10

SELECTIE VAN HET
TYPE ONTVOCHTIGER
In het hoofdstuk “Welk type ontvochtiger moet worden gekozen?” op pagina 15 worden de
eigenschappen van de twee soorten ontvochtigers genoemd, en waar de twee types gewoonlijk worden
gebruikt.
In dit gedeelte zullen we gedetailleerder ingaan op de verschillende types ontvochtigers die Dantherm levert
– van kleine privézwembaden, tot grote openbare zwembaden.

Ventilatie-ontvochtigers
DanX XD/HP
DanX XKS/XWPRS/XWPS

Condensdrogers
CDP/CDP-T 40, 50, 70
CDP 75, 125, 165
DanX AF
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CDP 40, 50 EN 70
CDP 40, 50 en 70 zijn condensdrogers voor kleinere, particuliere zwembaden en zwembaden in
kuuroorden e.d. Ze worden in de zwembadruimte geplaatst. De drie verschillende maten hebben een
ontvochtigingscapaciteit van 34 l/dag tot 69 l/dag.

Zwembad in m

2

0
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CDP 40T, 50T EN 70T
CDP 40T, 50T EN 70T zijn condensdrogers voor kleinere, particuliere zwembaden en zwembaden in
kuuroorden e.d. Ze worden in de aangrenzende technische ruimte geplaatst. De drie verschillende
maten hebben een ontvochtigingscapaciteit van 34 l/dag tot 69 l/dag.

Zwembad in m2
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CDP 75, 125 EN 165
CDP 75, 125 en 165 zijn condensdrogers voor grotere privézwembaden, fitnesscentra, hotelzwembaden
en kleinere openbare zwembaden. De ontvochtiger wordt geplaatst in de technische ruimte en de lucht
wordt getransporteerd door luchtkanalen van en naar de zwembadruimte. Het bedieningspaneel kan
aan beide zijden van de ontvochtiger worden geplaatst en de luchttoevoer kan horizontaal of verticaal
zijn. Tot 15% van de buitenlucht kan worden toegevoegd via een aparte buitenluchtaansluiting. De
ontvochtigers zijn beschikbaar met een optionele watergekoelde condensor, zodat de overtollige
warmte kan worden gebruikt om zwembad- of gebruikswater te verwarmen.
De drie ontvochtigers voor aansluiting op een kanaalsysteem zijn beschikbaar met een
ontvochtigingscapaciteit van 65 l/dag tot 162 l/dag.
Zwembad in m2
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DanX AF
DanX AF is een condensdroger, d.w.z. de luchtvochtigheid wordt gecondenseerd op een koud
verdamperelement. Dit betekent dat het koude deel van de warmtepomp wordt gebruikt voor
ontvochtiging.
DanX AF is een goede oplossing voor zwembaden met minder activiteit, bijvoorbeeld hotelbadem en
zwembaden waar beperkte ruimte is. Het is ideaal voor het regelen van de luchtvochtigheid en
temperatuur en tegelijkertijd zijn de bedrijfskosten zeer laag. DanX AF is ideaal, wanneer de eisen aan
de hoeveelheid buitenlucht minder streng zijn en in geografische gebieden waar de buitenlucht zo
vochtig is, dat ontvochtiging met 100% buitenlucht niet mogelijk is. In dergelijke gevallen kan lucht
worden gerecycled en slechts een kleine hoeveelheid wordt vervangen door buitenlucht (tot 30%).

Zwembad in m2
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DANX XD
DanX XD is een ventilatie-ontvochtiger met een dubbele kruisstroom-warmtewisselaar (2-stappen
warmtewisselaar). DanX XD is een serie compacte apparaten met een hoog rendement en een
ingebouwd mengsysteem, dat garandeert dat alleen de werkelijk benodigde hoeveelheid lucht
wordt ververst. Zo wordt veel comfort en een zeer energiezuinige werking gegarandeerd.

Zwembad in m2
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DANX HP
DanX HP is een compacte ventilatie-ontvochtiger met een dubbele kruisstroom-warmtewisselaar en
warmtepomp. De combinatie van een warmtepomp en een zeer efficiënte dubbele kruisstroomwarmtewisselaar garandeert zeer lage bedrijfskosten en een optimale oplossing bij lage
buitentemperaturen. Het geïntegreerd mengsysteem zorgt, dat alleen de noodzakelijke hoeveelheid
buitenlucht wordt opgenomen om een goed binnenklimaat te realiseren.

Zwembad in m
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DANX XKS
DanX XKS is een ventilatie-ontvochtiger met een zeer efficiënte kruisstroom -warmtewisselaar. DanX XKS
is perfect voor het regelen van de luchtvochtigheid en de temperatuur in een zwembad en heeft een
temperatuurrendement tot 80% wat de bedrijfskosten en het energieverbruik verlaagt.
Het ingebouwde mengsysteem garandeert dat alleen de exacte hoeveelheid buitenlucht voor een
aangenaam binnenklimaat wordt toegevoegd.

Zwembad in m2
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DANX XWPS
DanX XWPS is een ventilatie-ontvochtiger met een kruisstroom-warmtewisselaar en een ingebouwde
warmtepomp. Het temperatuurrendement tot 100% verlaagt de bedrijfskosten en het energieverbruik.
Het ingebouwde mengsysteem garandeert dat alleen de exacte hoeveelheid buitenlucht voor een
aangenaam binnenklimaat wordt toegevoegd. Om nog meer energie te besparen kan een
watergekoelde condensor in de warmtepomp worden geïntegreerd. Dan kan eventueel overtollige
warmte efficiënt worden benut om het zwembad- of gebruikswater te verwarmen.

Zwembad in m2
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DANX XWPRS
DanX XWPRS is een ventilatie-ontvochtiger met een kruisstroom-warmtewisselaar met een omkeerbare
warmtepomp. Dit betekent dat het dezelfde functies heeft als de XWPS.
Bovendien betekent de omkeerbare warmtepomp dat het apparaat tijdens de zomerperiode kan
werken met een actieve koeling. Hij is vooral geschikt voor therapiebaden met een hoge
warmtebelasting door het warme zwembad of gebouwen met grote glazen gevels.

Zwembad in m2
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BEPALEN VAN CAPACITEIT
VAN DE ONTVOCHTIGER
Zodra we de vochtbelasting hebben berekend en

Bij het invoeren van gegevens in DanCalcTool

het type ontvochtiger hebben bepaald, zijn we

hoeft u hier geen rekening mee te houden. Op

klaar om de capaciteit en accessoires van de

basis van de ingevoerde gegevens zal het

ontvochtiger te bepalen.

programma automatisch rekening houden met

Een zekere veiligheidsmarge is opgenomen in de

condensdrogers als ventilatie-ontvochtigers die

berekening. Er is daarom geen behoefte aan een

voldoen aan de eisen.

het verschil en voorstellen doen van zowel

extra

veiligheidsfactor

voor

de berekende

vochbelasting bij het bepalen van de grootte van

Als u geen gebruikmaakt van de DanCalcTool

de ontvochtiger.

maar

de

gegevens

afleest

uit

een

capaciteitsschema, is het belangrijk dat u de
De benodigde capaciteit van de ontvochtiger

grootte van de ontvochtiger kiest op basis van de

wordt iets anders berekend, afhankelijk van het

werkelijke bedrijfsgegevens.

feit of het een condensdroger is of een
ventilatie-ontvochtiger.
Interland Techniek helpt u graag bij de complete
calculatie van het systeem.

NOODZAKELIJKE CAPACITEIT VAN DE ONTVOCHTIGER
ONTVOCHTIGING MET BEHULP VAN CONDENSDROGING
Bij een condensdroger dragen zowel de ontvochtiger als de buitenlucht bij aan de bevochtiging, zo
wordt de noodzakelijke capaciteit van de ontvochtiger, W-capaciteit van de ontvochtiger,
gevonden door het gebruik van de hieronder vermelde formule. W betekent de luchtvochtigheid
berekend in overeenstemming met VDI 2089.

W-capaciteit ontvochtiger = W – W buitenlucht
De W-capaciteit van de ontvochtiger kan worden afgelezen uit de capaciteitsdiagrammen in het
catalogusmateriaal. Als u DanCalcTool gebruikt, wordt de capaciteit automatisch afgelezen en het
programma doet oplossingsvoorstellen.

W-capaciteit ontvochtiger = noodzakelijke capaciteit ontvochtiger (l/h)
W buitenlucht = minimaal 15% van de gerecirculeerde hoeveelheid lucht, K (m3/h), moet buitenlucht
zijn in overeenstemming met VDI 2089
W= vochtbelasting volgens VDI 2089 (l/h)
W buitenlucht = 0.15 × K ρ × (X binnenlucht – X buitenlucht) (l/h)
1000
X buitenlucht = vochtgehalte buitenlucht (g water/kg lucht) = 9 g water/kg lucht in overeenstemming
met VDI 2089, X binnenlucht = vochtgehalte op ingesteld punt in het zwembad (g water/kg lucht)
ρ = de luchtdichtheid 1,175 kg/m3

36

DanCalcTool

ONTVOCHTIGING MET BEHULP VAN VENTILATIE
Bij een ventilatie-ontvochtiger moet de ontvochtiger de noodzakelijke capaciteit bij
zomerbelasting kunnen leveren, omdat de buitenlucht in deze omstandigheden het vochtigst is. In
deze situatie met 100% buitenlucht moet de ontvochtiger een minimale capaciteit hebben die
overeenkomt met de vochtbelasting, d.w.z. W = W-capaciteit ontvochtiger, berekend in
overeenstemming met VDI 2089.
Bij een ventilatiesysteem moet de ontvochtiger worden geïnstalleerd conform de hoeveelheid
lucht, Q, die wordt vervangen in de ruimte. Dit wordt bepaald met de volgende formule:

Q = 1000 × W-capaciteit ontvochtiger/(ρ × (X binnenlucht-X buitenlucht)
De hoeveelheid lucht, Q, kan worden gevonden in de catalogus. Als u de DanCalcTool
gebruikt, geeft het programma u automatisch oplossingsvoorstellen.
Q = benodigd luchtvolume (m /h)
W-capaciteit ontvochtiger = noodzakelijke capaciteit ontvochtiger (l/h)
X buitenlucht = vochtgehalte buitenlucht (g water/kg lucht) = 9 g water/kg lucht in overeenstemming
met VDI 2089 X binnenlucht = vochtgehalte op ingesteld punt in het zwembad (g water/kg lucht)
ρ = de luchtdichtheid 1,175 kg/m3
3

37

12

LUCHTCIRCULATIE
De luchtcirculatie wordt gedefinieerd als het

De luchtcirculatie, Z, wordt gedefinieerd als de

totale aantal keren dat de hoeveelheid lucht per

hoeveelheid lucht die de luchtontvochtiger

uur in een ruimte circuleert.

inblaast gedeeld door de inhoud van de
zwembadruimte.

Luchtcirculatie

in

een

zwembadruimte

is

De

luchtcirculatie

moet

normaal Z = 3–10 keer per uur zijn.

belangrijk omdat bewegende lucht minder
condensgevaar oplevert dan stilstaande. Met
andere woorden, de luchtcirculatie mag niet te
laag

zijn,

omdat

er

anders

onvoldoende

luchtstroming langs de oppervlakken is. Zeer
koude

oppervlakken

kunnen

condens

veroorzaken. Slecht geïsoleerde oppervlakken

4,5  Z  9
Bij kleine zwembaden is de vochtbelasting vaak
zo laag, dat de luchtcirculatie op zich de maat
van de ontvochtiger bepaalt.

leiden tot koude oppervlakken en hebben dus

In speciale gevallen, een zeer klein zwembad in

veel invloed op hoeveel luchtcirculatie er vereist

een zeer grote ruimte bijvoorbeeld, kunt u ook

is.

kiezen

Aan de andere kant is te veel luchtcirculatie
irritant in de vorm van te hoge geluidsniveau’s
en te hoge luchtsnelheden in de leefzone, dus
kun je niet eindeloos grote hoeveelheden lucht
circuleren.

voor

onderverdeling

decentrale circulatiesystemen.

in

zones

of
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LUCHTVERDELING
Verdelen van de lucht in de zwembadruimte

Als de relatieve vochtigheid wordt gebruikt als

speelt ook een belangrijke rol. Het is belangrijk

ingangssignaal voor de ontvochtiger, is het

dat kritieke zones en oppervlakken worden

belangrijk de sensor in het retourkanaal of in de

voorzien van voldoende hoeveelheden lucht.

ruimte te plaatsen. Als deze in direct zonlicht of
in een zone met spatwater wordt geplaatst,

Als u buitenlucht toevoert aan de ruimte, dan

bestaat het risico op foutmeldingen.

moet deze lucht ook worden afgevoerd. Dit is
belangrijk omdat anders overdruk in de ruimte

Vermijd dat lucht op het wateroppervlak wordt

ontstaat, wat kan leiden tot condensatie op de

geblazen,

muren en chloorgeur in de aangrenzende

toeneemt. De lucht boven het zwembad moet zo

omdat

hierdoor

de

verdamping

ruimten.

stil mogelijk zijn met een maximale luchtsnelheid
boven het water van 0,15 m/s.

Om negatieve druk te garanderen moet de
hoeveelheid afgezogen lucht ongeveer 10%
hoger zijn dan de hoeveelheid luchttoevoer. Bij
een oplossing met een condensdroger en
toevoeging van buitenlucht moeten daarom een
extra afzuigventilator zijn geïnstalleerd.
Om te zorgen voor negatieve druk in de
zwembadruimte,

moet

de

besturing

afvoerventilatie gekoppeld zijn de bediening van
de buitenluchtklep.
De bediening van de buitenlucht en afzuiging kan
o.a. worden gebaseerd op de volgende signalen:
» Sensor voor relatieve vochtigheid
»

Handmatige schakelaar, bijvoorbeeld voor
afdekking. Wanneer de afdekking van het
zwembad wordt teruggerold, start het
ontvochtigen automatisch.

»
»

CO₂ sensor
Tijdinstelling gebaseerd op de werking dagen nachtbedrijf

40

Er zijn vier verschillende manieren lucht toe te
voeren, d.m.v. ;





Plafondroosters
Wandroosters
Vloerroosters
Luchtverdeelslangen

Interland Techniek heeft veel ervaring om de
luchtverdeling in het zwembad voor u uit te werken.
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BEPALING VAN DE
HOEVEELHEID LUCHT
Indien nodig kan invriezen worden voorkomen

Condensdrogers
De

luchtverplaatsing

van

de

luchtontvochtigers dient werkelijk te worden
aangehouden, zoals die wordt vermeld in de
documentatie. De capaciteit die in de
documentatie is vermeld geldt voor de
nominale

volumes

van

lucht

en

zal

veranderen bij wijzigingen in de hoeveelheid
lucht die door de ontvochtiger gaat.
Nominale

hoeveelheden

lucht

worden

vermeld op basis van extern drukverlies. Als
het externe drukverlies wordt overschreden,
is het resultaat minder lucht wat het risico op
ijsvorming

op

het

verdamperelement

verhoogt. De verdampingstemperatuur daalt
wanneer de hoeveelheid lucht afneemt en de
unit zal uitschakelen op basis van een
beveiliging.

door

het

gebruik

van

een

ontdooikit

(accessoires).
Als de hoeveelheid lucht te hoog is,
bijvoorbeeld omdat de ontvochtiger werkt
tegen een klein drukverlies van het kanaal,
leidt dit tot geluidsproblemen en zal ook de
capaciteit lager zijn.
Ventilatie-ontvochtigers
In een ventilatie-ontvochtiger bestaat de
hoeveelheid lucht voor max. 100% uit
buitenlucht, hierop is het hele systeem en de
kanaalafmetingen gebaseerd.
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