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Instructieboek 
Handleiding voor montage en bediening

Editie 1

ULTRASOON KANAALBEVOCHTIGER 

type N-KBD 
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Deze handleiding bevat bedieningsinstructies en dient bij het apparaat bewaard te worden. 

De fabrikant behoudt zich het recht voor de uitvoering of specificatie van de apparatuur welke in dit boekje zijn beschreven te wijzigen  
zonder voorafgaande publicatie. Importeur : 
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Uitgave 06-2007 
Veranderingen aan afmetingen, gewichten en andere technische gegevens voorbehouden. 

Subject to changes in dimensions, weights and other technical data. 
Sous reserve de modification des dimensions, poids et autres caracteristiques techniques. 

1. ALGEMEEN 

1. ALGEMEEN 

1.1 Opmerking vooraf 

Deze montage- en gebruiksaanwijzing geldt voor alle AIRWIN ultrasoon-kanaalbevochtigers uit de bouwserie 
N-KBD. Ze zijn alleen voor de inbouw in ventilatiekanalen en ventilatieapparatuur ontworpen. 

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies voor de installatie en ingebruikname van luchtbevochtigers. 
Daarom doet u er goed aan, deze te lezen voordat u deze installeert en in gebruik neemt. De deskundige installatie 
en behandeling van de luchtbevochtigers moet vergezeld gaan van een regelmatige verzorging teneinde de waarde 
van de apparatuur te behouden en is bovendien een van de voorwaarden als er aanspraken op de garantie worden 
gemaakt. 

1.2 Werkings principe  

Wanneer men bepaalde kristallen vervormt door deze mechanisch te belasten, dan ontstaan er in verhouding tot deze 
belasting rond het kristal elektrische ladingen, die op hun beurt in het kristal een elektrische veldsterkte opwekken. 

                  Trillingscurve piëzo-keramiek 

Jacques en Pierre Curie ontdekten dit effect in 1880. Men 
kan dit als piëzo-elektrisch effect of piëzo-effect bekende 
fenomeen ook omdraaien; dezelfde materialen veranderen 
onder invloed van een elektrisch veld van afmeting.
  
         Afb. 1
    
Keramische piëzo-elektrische materialen zijn hard, chemisch niet actief en volkomen ongevoelig voor vocht 
en andere atmosferische invloeden. Een trileenheid bestaat derhalve uit een resonantiecirkel waarin een hoge 
frequentie van ~ 1,7 MHz wordt opgewekt, en de piëzo-elektrische convertor die de elektrische frequentie 
omzet in een aan deze frequentie proportionele mechanische trilling. 

De piëzokeramische convertors zijn op de bodem 
van de waterkuip van de bevochtiger aangebracht. 
Bij het activeren van de convertor leidt het water de 
ultrasone trillingen naar de scheidingslaag tussen 
water en lucht. Door het voortdurende comprimeren 
/ decomprimeren van de waterzuil boven de 
convertor ontstaat een holle ruimte (cavitatie) in de 
onmiddellijke nabijheid van het wateroppervlak. Er 
ontstaan elkaar kruisende capillaire golven, uit de 
top waarvan zich zeer kleine waterdeeltjes, de 
aërosoldeeltjes, losmaken. 

  

            Afb. 2

De aërosoldeeltjes worden door de luchtstroming in de bevochtiger verspreid en vermengen zich zeer snel met de 
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omgevingslucht. Ze hebben een zeer kleine diameter ( ~ 0,001 - 0,005mm) en vormen daardoor een vrij zwevende 
nevel. De meest voorkomende druppeldoorsnee hangt behalve van de oppervlaktespanning σ en de dichtheid ρ van 
het medium onder meer van de activeringsfrequentie af. Hoe hoger de activeringsfrequentie, des te kleiner is de 
meest gangbare druppeldoorsnee.     

2. MONTAGE VOORWAARDEN

2.                         MONTAGEVOORWAARDEN - ALGEMENE OPMERKINGEN 

a) De visuele functiecontrole van de bevochtiger wordt door het inbouwen van verlichting in de 
bevochtigingssectie en een kijkglas sterk vergemakkelijkt. 

b) De montageplaats moet eenvoudige in- en uitbouw van de bevochtiger mogelijk maken. 

c) Bevochtiger exact waterpas monteren, zodat de waterstand bij ALLE ultrasoon-oscillators even hoog is. 

d) In de onmiddellijke omgeving van de kanaalluchtbevochtiger moet de luchtbehandelingskast waterdicht (RVS of 
van roestvaste laag voorzien) worden uitgevoerd en met een afvoer worden uitgerust.  
Wij adviseren u de bodem te voorzien van extra bescherming (RVS, kunststof of gietcoating). 

e) Luchtsnelheid in vrije kanaaldoorsnee (netto-oppervlak na inbouw van de bevochtigers)  
V= 1,5 - 3,0m/s. Bij hogere luchtsnelheden in werkingsgebied van de bevochtiger geperforeerde platen 
monteren. 

f) De afstand tussen de bevochtiger gerekend tussen de bovenkant van het afblaasmondstuk en het plafond van het 
kanaal moet minimaal 200mm zijn(Afb.1).  

g) De afstand van de bevochtiger tussen het kanaal / onderkant koker moet minimaal 136mm zijn  
(Afb. 1 en 3 ).  

h) De afstand van de bevochtiger N-KBD tot de zijwand van het kanaal moet aan de zijde van de stuurbehuizing 
minimaal 100mm bedragen (Afb. 2). 

i) De afstand van de bevochtiger N-KBD tot de zijwand van het kanaal moet aan de kant van de waterkuip 
minimaal 200mm bedragen ( Afb. 2). 

j) De vereiste afstand tot vaste bouwdelen in de stromingsrichting is zeer verschillend (aërosol-absorptietraject). 
Deze is afhankelijk van de luchtsnelheid, de luchttemperatuur, de X1 en de Delta X en moet in de planfase reeds 
duidelijk gemaakt worden. Obstakels en bochten in het opnametraject zijn niet toegestaan. 

                         
 LET OP:

Voor het realiseren van het nominale 
bevochtigingsvermogen is het belangrijk dat de 
luchtsnelheid binnen de aangegeven grenzen ligt. 
Verder is het zeer belangrijk dat de bevochtiger 
gelijkmatig laminair gevoed wordt. Eventueel 
kan een geperforeerde plaat of een 
stromingsgelijkrichtiger worden gemonteerd.   

         Afb.1
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3. MONTAGE 

3. MONTAGEVOORWAARDEN - SPECIALE OPMERKINGEN 

3.1  De 1-rijige opstelling: bevochtigers boven elkaar gemonteerd (Afb. 2 en 3). 

De bevochtigers kunnen direct boven elkaar worden gerangschikt. De verticale afstand (steek) tussen de 
bevochtigers dient minimaal 331 mm te bedragen (Afb. 3). 

  Afb.2 

   Afb.3 

3.2 2-rijige opstelling: bevochtigers boven elkaar gemonteerd in twee rijen (Afb. 4 en 5). 

De bevochtigers worden in 2 rijen gerangschikt indien: 

• bij de standaard rangschikking de toegestane luchtsnelheid overschreden wordt, of indien 
• een groter bevochtigingsvermogen vereist is dan bij de standaard rangschikking kan worden 

gerealiseerd. De verticale minimum afstanden zijn kleiner als bij de standaard rangschikking, wat 
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het inbouwen van meer apparaten en dus een groter bevochtigingsvermogen, mogelijk maakt.  

a) De verticale afstand tussen meerdere bevochtigers moet bij verticale rangschikking minimaal om en 
om 60 en 140 mm bedragen (Afb. 5). 

b) De minimale horizontale afstand tussen de twee rijen bevochtigers moet minimaal 77 mm bedragen 
(Afb. 5).  

c) Meerdere bevochtigers moeten over de totale kanaalbreedte, met inachtneming van de minimale afstand van 
200/100mm tot de kanaalwanden, gelijkmatig worden verdeeld. 

 Afb. 4  

      Afb. 5 

4. WATERAANSLUITINGEN  

4.1 WATERTOEVOER-WATERAFVOER 

a) De bevochtiger mag alleen met osmosewater gevoed worden. Het voedingswater moet na zuivering een 
geleidbaarheid van « 20µS/cm hebben.  

b) Het waterfilter dat zich in het apparaat bevindt, mag niet worden gedemonteerd. Bij vervuiling van de inwendige 
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RVS zeef kunt u het filter met twee schroevendraaiers openen en de RVS zeef reinigen. 
  

c) Vanwege de agressiviteit van het osmosewater dient voor de toevoerleidingen gebruik te worden gemaakt van 
vernikkelde materialen, materialen uit edelstaal in RVS of kunststof materialen. 

d) Voedingswaterdruk: minimaal  1 bar en maximaal 6 bar 

e) De slang voor de wateroverloop/waterafvoer moet een ongehinderd watertransport garanderen, knikken in de slang 
vermijden. 

  
f) In de toevoerleiding voor het voedingswater moet voor elke bevochtiger een aparte afsluitkraan worden 

gemonteerd om revisie te vergemakkelijken. 

   Afb.6 
A:
Waterafvoer/Wateroverloop; 
voor slang. D = 14 mm met draaibare haakse 
aansluitring. 

B: 
Watertoevoer; 
voor slang. D = 10 mm met draaibare haakse 
aansluitring. 

C: 
Waterfilter 5 mm in het apparaat 
(niet op tekening). 

Let op

Om te voorkomen dat bij installatiewerkzaamheden door verontreinigingen van het voedingswater functies worden gestoord, is het 
noodzakelijk de gehele waterleiding vóór het aansluiten van de bevochtigers te spoelen!         

4.2 SPOELEN / LEEG DRAINEN 

Het spoelen van de watertoevoerleiding en het cyclisch ledigen van de N-KBD gebeurt op basis van een vast 
programma. Het programma is in een beveiligde sector op de besturingsprint vastgelegd. 

Spoeling:  De spoeling is een proces waarbij het toevoermagneetventiel van de N-KBD gedurende 
160s wordt geopend en het waterafvoermagneetventiel eveneens geopend is. Daarmee 
wordt bereikt dat het in de toevoerleiding staande water (eventueel hygiënisch belast) niet 
verneveld wordt omdat het direct wordt weggeleid zonder dat het de waterkuip van de 
 N-KBD vult. Het spoelvolume hangt af van de waterdruk. 

Leeg drainen:  Het leeg drainen van de N-KBD geschiedt cyclisch elke 12h na de eerste inbedrijfstelling. 
De status van het verzoek om bevochtiging wordt genegeerd. Is er een verzoek om 
bevochtiging, dan vult de N-KBD de waterkuip meteen na het ledigen weer bij, is er geen 
verzoek om bevochtiging, dan blijft de waterkuip droog. 

SPOELING 

Bij de eerste ingebruikname en na 12h inactiviteit; zonder vochtvraag : 

1) SPOELING VAN DE WATERTOEVOERLEIDING  160s/50Hz   133s/60Hz 
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2) VEILIGHEIDSAFVOER SPOELWATER 160s/50Hz   133s/60Hz 

3) WACHTEN OP BEVOCHTIGINGSVERZOEK   # 

Bij de eerste ingebruikname en na 12h inactiviteit; met vochtvraag : 

1) SPOELING VAN DE WATERTOEVOERLEIDING  160s/50Hz 133s/60Hz 

2) VEILIGHEIDSAFVOER SPOELWATER 160s/50Hz 133s/60Hz 

3) BIJVULLEN VAN DE WATERKUIP TOT MAX. NIVEAU    * 

4) AANVANG VAN DE BEVOCHTIGING   # 

LEEG DRAINEN 

Leeg drainen; zonder vochtvraag: 

1) INGEBRUIKNAME N-KBD 000s 

2) BEVOCHTIGINGSFUNCTIE  XXXs 

3) LEEG DRAINEN NA 12h; tot N-KBD30 160s/50Hz 133s/60Hz 

  vanaf  N-KBD36 320s/50Hz 267s/60Hz 

4) WACHTEN OP BEVOCHTIGINGSVERZOEK   # 

Leeg drainen; met vochtvraag: 

1) INGEBRUIKNAME N-KBD 000s 

2) BEVOCHTIGINGSFUNCTIE XXXs 
3) LEEG DRAINEN NA 12h; tot N-KBD30 160s/50Hz 133s/60Hz 

                                               vanaf N-KBD36 320s/50Hz 267s/60Hz 

4) WATERKUIP BIJVULLEN TOT MAX. NIVEAU   * 

5) AANVANG VAN DE BEVOCHTIGING    # 

* De bijvultijd van de waterkuip van de N-KBD hangt af van de druk van het voedingswater en 
               het type N-KBD.   

5. ELEKTRISCHE AANSLUITING 

5. ELEKTRISCHE AANSLUITING 

5.1  TRANSFORMATOR 

a) De transformatoren zijn los of in een behuizing van plaatstaal ingebouwd leverbaar. Bij de inbouw in een 
kast dient met de warmteafgifte van de transformatoren rekening te worden gehouden. Mogelijk is een 
gedwongen ventilatie van de schakelkast vereist. 

b) Voor meerdere bevochtigers kan een enkele grote transformator gebruikt worden. Daarbij moet er voor 
worden gezorgd dat elke secundaire uitgang is afgezekerd. Uw leverancier raadt gebruik van deze 
transformatoren aan. 

c) De transformator transformeert de primaire spanning van 230V/50Hz omlaag naar een secundaire spanning 
van 48/53V. Het is een scheidingstransformator en is in overeenstemming met VDE 0550. De 
schroefverbindingen zijn volgens VBG4, de isolatieklasse is T40E.  

d) De netaansluiting naar de transformator en van de transformator naar de bevochtiger moet minimaal aan de 
lokale voorschriften voldoen. De kabeldoorsnede is van meerdere factoren afhankelijk. 

e) Aanduiding 
Een fase-stuurtransformator volgens VDE 0550 deel 
1+3 en volgens VDE 0113, IP00, veiligheidsklasse 1, 
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isolatieklasse T40E, gescheiden wikkelingen, 
schroefverbinding volgens VBG4, 50/60Hz. 

Afb. 7 
primair:      

230V =  L 

0 (N) =  nulleider 

--5% =  voor U= 5% < 230V 

+5% =  voor U= 5% > 230V 

secundair: 
53V =  aansluiting bevochtiger 
       bij hoog weerstands  
  verlies ten gevolge van lange  
  kabels.  

48V  =  aansluiting bevochtiger 

0 (N) =  nulleider 

De elektrische aansluiting voor de bevochtiger bevindt zich voor het elektrische vermogen aan de doorvoerklemmen voor 
48V, N en PE en voor de regeling/sturing/veiligheidsketen/ functiecontrole aan de 10-poligen stekkerverbinding in het 
middendeel van de stuurbehuizing. De aansluitingen komen vrij wanneer u de spansloten op het deksel van de 
stuurbehuizing losmaakt en het deksel wegneemt. 

    

Afb. 8 

             Klemmen

1  - 2  

3  - 4 

5  -  6  
7  -  8 
9 - 10 

           Voeding 
               48 V 

5.2  BEVOCHTIGER  
  

5.21 Spanning (48V(+10%) - N ) aan de hiervoor gemarkeerde doorvoerklemmen aansluiten.  

5.22 Aarding op de groen / gele doorvoerklemmen aansluiten. 

5.3  VEILIGHEIDSCIRCUIT 

Veiligheidscircuit aan de met 3 en 4 gemarkeerde schroef-stekkerverbindingen aansluiten. 
In een standaard installatie wordt het veiligheidscircuit onvoorwaardelijk gevoed en wordt de beveiliging via de 
onderbreking van het stuursignaal gerealiseerd. De bevochtiger mag nooit in bedrijf komen zonder luchtstroom. 
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Dit leidt tot een totaal schade aan de bevochtiger. De stromingsbeveiliging dus altijd uitvoeren (bij voorkeur via 
onderbreking van de aansturing). Zie onderstaande schema’s. Tevens de bewaking van de waterkwaliteit altijd 
uitvoeren. Dit signaal is afkomstig uit de waterkwalitietsmeter van de osmose-unit. Bij onvoldoende 
waterkwaliteit (> 20µS), bevochtiger uitschakelen om schade te voorkomen. 

Hoofdstroomkring 230 of 400V 

Stuurstroomkring 0 – 10V 
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B1: Grenshygrostaat 
            B2: 
Stromingsbewaker 
           B3: 
Ventilator-vergrendeling 
           B4: Meting 
geleidbaarheid 
           B5: 
AAN/UIT-schakelaar 

Afb. 9    

LET OP: 
De veiligheidsketen dient een spanning van 48V te krijgen. Anders werkt de bevochtiger NIET! 

Deze kan als secundaire spanning van de transformator worden betrokken. 
Bij aansluiten van meerdere bevochtigers de veiligheidsketen parallel aan elke bevochtiger aansluiten.  

De 48V voedingsspanning mag echter maar van één transformator komen. 

5.4  OPERATION CONTROL 

Op het moment waarop de bevochtiger zijn werk doet, sluit een relais op de stuurprint van de N-KBD. Deze 
informatie kan voor verdere verwerking worden gebruikt (b.v. bij installatie in gebouw). Aansluiting bij 1 en 2 van 
de schroef-stekkerverbinding. 
    

Belastbaarheid van de potentiaalarme uitgang: 240VAC   3A
120VAC  6A 
028VDC    6A 



   ---    Installatie- en gebruiksaanwijzing N-KBD.2007 12

5.5 HYGROSTAATREGELING 

De schakelaars van de DIP-schakelaars zijn alle zes open - zie 5.7. De N-KBD ondersteunt desgewenst een 
tweetraps hygrostaatsturing.  

HYG 1 : 50% van het nominale bevochtigingsvermogen  - Aansluiting 5 en 6. 
HYG 2 : 100% van het nominale bevochtigingsvermogen  Aansluiting 7 en 8. 

LET OP: 
Bij aansluiting van meerdere bevochtigers aan een hygrostaat moet de aansluiting parallel worden 

 uitgevoerd; zie verder in dit boekje. 
  
  

5.6 CONTINUE REGELING  

De N-KBD kan 10 verschillende externe regelgrootten verwerken - zie 4.6. De codering kunt u overnemen 
uit de schakelschema’s, evenals de last. 

De aansluiting van de regelkabel is bij 9 (+) en 10 (-). Let op dat aan de juiste polen (+/-) aan wordt 
gesloten.  

De luchttemperatuur dient voldoende hoog te zijn voor opname van het vocht. Bij regeling op constante 
inblaastemperatuur zal bij toenemende bevochtigingsvraag de temperatuur dalen (adiabatisch koeleffect) en de 
heater opensturen. De tijdconstante voor de regelkring van de bevochtiging (bv. 10 minuten) moet softwarematig 
trager worden ingesteld dan de tijdconstante van de heaterregeling (± 5 minuten). Bij het totale uitschakelen van de 
luchtbehandelingsinstallatie komt het de levensduur ten goede om eerst de bevochtiging uit te schakelen en 5 
minuten later de ventilator. 

5.7 CODEERTABEL  

Op de stuurprint bevindt zich in het middendeel van de stuurbehuizing een 6-polige DIP-schakelaar.  
Deze DIP-schakelaar is als hygrostaatsturing of continue-regeling codeerbaar. In de fabriek wordt altijd de 
regelingsgrootte 0....10V gecodeerd. 

Codeertabel  DIP-schakelaars

    X= on   

Regeling 1 2 3 4 5 6       Vermogen
  

0....20mA X X - X - - 0.11W
4....20mA X - X X - - 0.11W 
0....5V - X - X - - 7.3mW 
1....5V - - X X - - 8.0mW  
0....10V - X - X X - 30mW 
2....10V - - - - X - 30mW 
0....16V - X - - - X 77mW
3....16V - - X X - X 77mW
0....20V - X - - X X 0.14W
4....20V - - X X X X 0.13W 
Hyg 1/2 - - - - - -    

LET OP: 

Als tegelijkertijd een hygrostaat en een regelaar zijn aangesloten, dan voert de 
bevochtiger altijd het „hoogste“ commando uit. 
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6. KABELDOORSNEE 

6. KABELDOORSNEE - DIMENSIONERING 

De ohmse weerstand door de stroomkabel leidt onder belasting tot een spanningsverlies tussen de transformator en de 
bevochtiger en daarmee tot een vermogensverlies bij de bevochtiger. 

Daarom:

De ruimtelijke afstand en de kabellengte tussen transformator en N-KBD zo klein mogelijk houden! 
  

Het beste is, de transformator direct aan de luchtbehandelingskast aan te sluiten. 

Het spanningsverlies onder belasting ten gevolge van de ohmse weerstand kan via een grote kabeldoorsnede gereduceerd 
en met behulp van de 53V secundaire aansluiting aan de transformator gecompenseerd worden. De diagrammen voor de 
kabeldiameters  1.5 - 2.5 - 4.0 - 6.0 - 10 - 16 en 25mm tonen voor elk type bevochtiger afhankelijk van de kabellengte het 
ohmse spanningsverlies onder belasting. 

Bij de gebruikmaking van de secundaire spanning van de 53V-transformator is er sprake van een overspanning van  
5V (~ 10%), die door de ohmse weerstand van de kabel "verbruikt" kan worden. Men heeft de minimale kabeldoorsnede 
als het spanningsverlies bij de te gebruiken kabellengte het dichtst bij het 5V-punt ligt. Wij adviseren u te ontwerpen op 
een klein spanningsverlies van circa 2V. 

De nullastspanning is wegens het te verwaarlozen opgenomen vermogen van de bevochtiger daarentegen vrijwel gelijk 
aan de spanning bij de transformator. Om schade aan de elektronica van de bevochtiger door overspanning te voorkomen 
mag de nullastspanning 54V niet overschrijden.

Let op 

De dimensionering van de transformators wordt niet alleen door het opgenomen vermogen van de 
N-KBD bevochtiger bepaald, maar ook door het vermogensverbruik van de kabeltoevoerleiding! 

De weerstand voor diverse kabeldiameters bedraagt: 1,5mm² = 1,33 Ohm/100m 
(Uittreksel uit VDE 0295)  2,5mm² = 0,80 Ohm/100m 

4,0mm² = 0,50 Ohm/100m 
6,0mm² = 0,33 Ohm/100m 
10mm²  = 0.19 Ohm/100m 
16mm²  = 0,12 Ohm/100m 

 25mm²  = 0,08 Ohm/100m 

De geleidersweerstanden hebben betrekking op de enkeldraadse geleider. Ze moeten derhalve voor de tweeaderige 
geleider met 2 vermenigvuldigd worden.  

Verder moet rekening worden gehouden met het toelaatbaar vermogen van de geïsoleerde leidingen volgens
de NEN 1010 normen. 
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6.1  SPANNINGSVERLIES 

6.1  SPANNINGSVERLIES 
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7. INBEDRIJFSTELLEN 

7. INBEDRIJFSTELLEN 

Voorafgaand aan de ingebruikname van de N-KBD dient nogmaals te worden gecontroleerd of alle montage- en 
installatiewerkzaamheden correct en volledig uit zijn gevoerd. Vooral de water- en stroomvoorziening moet onberispelijk 
zijn, met inachtneming van de betreffende of plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften. 

Belangrijke controlepunten: 
• Leidingen schoon/gespoeld 
• Waterkwaliteit <20 µS ( Reverse Osmose water ) 
• Inbouw maatvoering conform voorschriften 
• Units zijn waterpas geplaatst 
• 48V voeding aanwezig 
• 48V op veiligheidscircuit 
• 0-10V ( of een ander regelsignaal ) stuursignaal met de goede polariteit 
• wacht op spoeltraject 

IN BEDRIJF STELLEN 

Handmatige functies 

• Hygrostaat of regelaar op gewenste vochtigheid instellen. 
• Watertoevoer richting N-KBD opendraaien. 
• 48V(+10%) naar N-KBD vrijgeven. 

Automatische functies 

Spoelen van de leiding:

• Het toevoermagneetventiel van de bevochtiger wordt geopend. Het waterafvoer-magneetventiel is geopend.
De leiding wordt gespoeld zonder dat de waterkuip van de N-KBD gevuld wordt. 

PAS OP: De functie "Spoelen van de leiding" komt niet in de plaats van het spoelen van de nieuw geïnstalleerde 
toevoerleiding door monteurs. Door het spoelen wordt alleen het in de toevoerleiding staande water (eventueel 
hygiënisch verdacht) door schoon water vervangen. 

  
• Het toevoermagneetventiel wordt gesloten. Het afvoermagneetventiel blijft open. 

Bijvullen van de waterkuip: 

• Het waterafvoermagneetventiel sluit zich. Het toevoermagneetventiel wordt geopend. De waterkuip van de N-
KBD wordt gevuld. De waterstand wordt binnen nauwe grenzen automatisch geregeld. De watertemperatuur en 
het drooglopen van de bevochtiger worden intern bewaakt. 

LET OP: De waterkuip wordt alleen bijgevuld als er een bevochtigingsverzoek bestaat. Anders blijft de waterkuip van de 
N-KBD droog. 
Als de werkelijke vochtigheid kleiner is dan de ingestelde gewenste vochtigheid, dan wordt de waterkuip van de 
N-KBD gevuld; is de werkelijke vochtigheid gelijk aan of groter dan de ingestelde vochtigheid, dan blijft de 
waterkuip van de N-KBD droog.   

Bevochtigen:

• Zodra de max. waterstand is bereikt, en indien het bevochtigingsverzoek nog bestaat en de veiligheidsketen 
gesloten is, dan begint de bevochtiging.  
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8. ONDERHOUD / REINIGING 

8. ONDERHOUD / REINIGING 

Het is belangrijk dat de N-KBD op de installatieplaats goed te controleren en gemakkelijk bereikbaar is. De ervaring leert dat de 
reinigingswerkzaamheden vaak gebrekkig of zelfs helemaal niet uitgevoerd worden wanneer het servicepersoneel hiervoor grote 
lichamelijke inspanningen moet leveren. 

Een goede bereikbaarheid en uitwisselbaarheid van de N-KBD 
bevochtiger spaart kosten! 

8.1  ONDERHOUD 

Onderhoud aan de constructiedelen van de N-KBD is niet nodig en ook niet voorzien. Alle constructieonderdelen zijn 
onderhoudsarm. 

8.2  REINIGING 

Alvorens u de N-KBD opent, moet deze van het stroomnet en de waterleiding worden losgekoppeld. 

Daarna de mondstuksteunen van de waterkuip verwijderen. Daarmee komt de kuip vrij.  

De N-KBD moet minimaal eenmaal per kwartaal met een schone, middelharde kwast en schoon water worden 
gereinigd. 

De US-oscillators ( “trilplaatjes” ) met een zachte, krasvrije doek afvegen. Vuil of vaste aanslag op de 
“trilplaatjes” moeten voorzichtig worden verwijderd. Hiervoor is citroenzuur bijzonder geschikt. 

Afzettingen zijn een direct gevolg van  een onvoldoende waterkwaliteit! 

Hoe vaak er reiniging plaats moet vinden, hangt af van de vastgestelde mate van vervuiling van de bevochtiger. 
Direct bepalend hierbij zijn de zuiverheid van de kanaallucht op de plaats van inbouw en de kwaliteit van het 
voedingswater. Indien nodig moeten de periodes tussen opeenvolgende reinigingsbeurten worden bekort.  
   

Het vermogen van de ultrasoon trilplaten en daarmee zijn prestatieniveau loopt ten gevolge van slijtage terug 
indien we dit afzetten tegen de effectieve bedrijfstijd. Door ongunstige bedrijfsomstandigheden (b.v. overspanning 
en mechanische- hygiënische  water- en luchtvervuiling,) wordt de levensduur van de ultrasoon trilplaten in 
versneld tempo gereduceerd. 
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9. TECHNISCHE GEGEVENS 

9. TECHNISCHE GEGEVENS 

Specificatie N-KBD6  N-KBD12   N-KBD18  N-KBD24  N-KBD30  N-KBD36 N-KBD42

 Bevocht. capaciteit * kg/h 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0 21.6 25.2 
 Aantal `trilplaatjes` stuks 6 12 18 24 30 36 42 
  
 Opnamevermogen 50Hz 185 375 555 735 915 1.095 1.275 
  in Volt /  Ampere 60Hz 220 448 660 875 1.089 1.303 1.518 

 Transformator** EM 200 400 800 800 1000 1300 1600 
  
 Stroomvoorziening  
 Transformator U    230V/ 50Hz / 60Hz 
 Bevochtiger U     48V +10%  50Hz / 60Hz

   
   

* Het bevochtigingsvermogen hangt af van de kwantitatieve luchtdoorvoercapaciteit door de 
bevochtiger (luchtsnelheid in het kanaal), van de gelijkmatigheid van de toestroming langs de hele 
lengte van de waterkuip, van de hoogte der voedingsspanning onder last (moet zijn 48V),  van de 
watertemperatuur en van de zuiverheid van de waterkuip en de ultrasoon-oscillator (regelmatig 
reinigen). 

** De genoemde transformatoren zijn in de vermogensafgifte van de N-KBD typen geoptimaliseerd. Hun 
vermogensreserves zijn voldoende om de vermogensopname van een correct afgemeten 
kabeltoevoerleiding bij een korte afstand tussen bevochtiger en transformator te dragen. Desondanks 
is het voordelig om bij de keuze van een transformator rekening te houden met de ter plaatse geldende 
omstandigheden. 

Veiligheidsvoorzieningen           

Droogloopbeveiliging Als het niveau in de waterkuip onder de minimale 
 waterstand komt, schakelt de N-KBD de bevochtiging 
uit. 

Oververhittingsbeveiliging Bij watertemperaturen » 60°C schakelt de N-KBD de 
bevochtiging uit. 

Overloopbeveiliging Indien er teveel water in de waterkuip van de N-KBD
komt, wordt het overtollige water via de overloop 
gecontroleerd naar buiten afgevoerd. 

  
Bedrijfsvoorwaarden           

max. luchtvochtigheid relatief « 90 % RV. 

luchttemperatuur     5°C - 45°C 

toevoerwaterdruk 1bar - 6 bar 
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waterkwaliteit Reverse Osmose 

geleidbaarheid « 20µS/cm 

10. TABEL VAN MATEN EN GEWICHTEN 

10. TABEL VAN MATEN EN GEWICHTEN 

 Afmetingen        N-KBD6 N-KBD12 N-KBD18 N-KBD24 N-KBD30 N-KBD36 N-KBD42 

 Hoogte  H mm                                                    131 
   H1min mm    202 
   H1max     237

 Diepte  T mm    197 
   T1 mm    231 
   T2 mm    261 

 Lengte  L mm 284.5 434.5 584.5 734.5 884.5 1034.5 1184.5 

 Puntlagersteun P mm 124 274 393,5 543,5 693,5 843,5 993,5 
   P2 mm - - - -  312 387 462 
   P3 mm - - - -  381.5 456.5 531.5 

 Gewicht  M kg 6 7.7 9.5 11.7  13.7 15.2 17.2 

Afb. 10 
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11. LIJST VAN RESERVEONDERDELEN 

11. LIJST VAN RESERVEONDERDELEN 
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POS.  AANDUIDING      A R T I K E L - N R.    

NKBD6 12 18 24 30 36 42

01 Onderstuk stuurbehuizing                   1950 
02 Middenstuk stuurbehuizing    1951 
03 Deksel stuurbehuizing    1952 
04 Afdekking waterbassin 1953 1954 1955 1956 1957 1958        1959 

05 Waterbassin  1960 1961 1962 1963 1964 1965        1966 
06 Mondstuksteun - 06 mondstukken 1917 -    - -    -    - -    
 Mondstuksteun - 12 mondstukken - 1918 - 1918 1918 -               1918 
 Mondstuksteun - 18 mondstukken - - 1919 - 1919 1919        1919 

07 Afblaasmondstuk    1506/1507 
08 Niveauschakelaar    1509 
09 Vlotterschakelaar - droog    1875 
10 Trilplaatjes     3044 

11 3-Bekrachtigingsprint SMD    3222 
12 Stuurprint  3040 3040 3040 3040 3040 3041         3041 
13 Waterafvoermagneetventiel, CON,    1921 
14 Watertoevoermagneetventiel, CON,    1920 

15 Doorvoer Combicon contra-stekker 10 polig    1979 
16 Doorvoerklem 10mm² - kpl.    1884 
17 Doorvoerklem 10mm² - aarde- kpl.    1883 
18 Combicon stekker 10 polig    1979 

19 Reduceer nippel G 1/8 – G 1-2    1979 
20 Pakkingring 
21 Merkplaatje 48V    1840 

22 Merkplaatje  N    1841 
23 Merkplaatje  PE    1839 
24 Platstekker geleidingslatje    1890 
25 Platstekker - aarde 3-voud    1897 

26 Platstekker - aarde 1-voud    1898 
27 Multibehuizing - overloop    1876 
28 Multibehuizing – toe-/afvoer    1912 
29 Adapter toe-/afvoer    1877 

30 Adapter over-/afvoer    1878 
31 Rechte inschroefverbinding    1845 
32 Rechte inschroefverbinding    1881 
33 Hoek inschroefverbinding    1970 

34 Hoek inschroefverbinding    1868 
35 Rechte inschroefverbinding    1855 
36 Kunststofmoer M10    1521 
37 Afstelbout Snap-In    1892 

38 M3-moer     1599 
39 Veerschijf 3,2                          1837 
40 Schijf-3xd      1913 
41 Veerring 3,2     1914 

42 Schijf 4,3     1622 
43 Tandschijf 4,3                          1623 
45 Kunststof afdichtring 1/2"    1833 
46 Kunststof afdichtring 3/8"    1624 

47 Kunststof afdichtring 1/8"    1836 
48 O-ring 21x3     1893 
49 Slang PVC - 15/12.5    1862 
50 Slang PE -  6/4    1869 

51 Doorvoer tule  4/8    1873 
52 Zeef - 21     1864 
53 Slang  PA -  12/10    1915 
54 Afstandsschijf -  ABS    1889 

55 Moer -  M4     1531 
56 Bout -  M3x16                          1625 
57 Bout -  M4x8                          1790 
58 Veerschijf - 4,3    1916 

59 Bout - M4x6     1891   
60 Reduceernippel    1973 
61 Afdichtring PVC    1974 
62 O-ring 1975 
63 Hoek inschroefverbinding ) draaibaar G 1/2A D = 14 mm 3177 
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12. SCHAKELSCHEMA’S 

12. SCHAKELSCHEMA’S 

12.1 CODEERTABEL - BELASTING 

X= on 

Regeling 1 2 3 4 5 6       Last

0....20mA X X - X - - 0.11W
4....20mA X - X X - - 0.11W 
0....5V - X - X - - 7.3mW 
1....5V - - X X - - 8.0mW  
0....10V - X - X X - 30mW 
2....10V - - - - X - 30mW 
0....16V - X - - - X 77mW
3....16V - - X X - X 77mW
0....20V - X - - X X 0.14W
4....20V - - X X X X 0.13W 
Hyg 1/2 - - - - - - 

12.2  HYGROSTAATREGELING - VEILIGHEIDSCIRCUIT 

10.21  1 x N-KBD  

    1-staps hygrostaatregeling   2-staps hygrostaatregeling 

B1 =Grenshygrostaat, B2=Stromingsbewaker, B3=Ventilatorvergrendeling, B4=Geleidbaarheidsmeter, B5=AAN/UIT-schakelaar. 
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12.21  n x N-KBD  

 Veiligheidscircuit  Hygrostaatregeling 

B1 =Grenshygrostaat, B2=Stromingsbewaker, B3=Ventilatorvergrendeling, B4=Geleidbaarheidsmeter, B5=AAN/UIT-schakelaar. 

12.3  PROPORTIONEELREGELING - VEILIGHEIDSCIRCUIT 

12.31  1 x N-KBD  

Proportioneelregeling 

B1 =Grenshygrostaat, B2=Stromingsbewaker, B3=Ventilatorvergrendeling, B4=Geleidbaarheidsmeter, B5=AAN/UIT-schakelaar. 
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12.32  n x N-KBD  - Veiligheidscircuit als 10.21 

Regelaar spanningsuitgang 

Regelaar stroomuitgang 
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13. Interne bedrading 
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