
HomEvap Bevochtiger

De HomEvap Bevochtiger is een veilige en 
energiezuinige luchtbevochtiger. De werking 
is gebaseerd op het natuurlijk proces van wa-
ter verdamping. De bevochtiger is standaard 
uitgerust met een Legiosafe® waterfilter, dit 
garandeert u een gezonde en veilige werking;
De ingebouwde heater verhoogt de capaciteit
alleen als dit nodig is. Direct aan te sluiten op
een WTW installatie of te installeren tussen de
luchtkanalen.

Voordelen: legionellaveilig, stil, werkt 
automatisch, direct aangesloten op WTW of
de luchtkanalen.

HomEvap Koeler

De HomEvap Koeler koelt de retourlucht uit 
uw woon- en werkomgeving en maakt van de 
warmtewisselaar een koudewisselaar.

Hierdoor wordt de aangezogen buitenlucht 
extra gekoeld. De HomEvap Koeler maakt de 
nachtkoeling effectiever en verkoelt overdag. 

Voordelen: stil, werkt automatisch, direct aan-
gesloten op WTW of tussen de luchtkanalen.
 

HomEvap Bevochtiger

LxBxH 258 x 335 x 335 mm

Bevochtigingscapaciteit 0-5 liter per uur

Max. koelingscapaciteit Max 2275 watt afhankelijk van 
luchtvolume en RV

Electraverbruik 20 VA bij heater activatie 900 watt

Max. waterverbruik 5 liter per uur

Wateraanvoer ¾ binnendraad met aansluiting 
naar 4mm. Min 1.5 max 3.5 Bar

Waterafvoer 15 mm slangtule 50cm 

Max. luchtvolume 650 m3/u

Kanaalaansluiting R200 mm

HomEvap Koeler

LxBxH 258 x 335 x 335 mm

Max. koelingscapaciteit Max 2275 watt afhankelijk van 
luchtvolume en RV

Electraverbruik 20 VA

Maximaal waterverbruik 5 liter per uur

Wateraanvoer ¾ binnendraad met aansluiting 
naar 4mm. Min 1.5 max 3.5 Bar

Waterafvoer 15 mm slangtule

Max. luchtvolume 800 m3/u

Kanaalaansluiting R200 mm

• Legionellaveilig door LegioSafe®

• Passend op iedere WTW

• Volledig automatisch

•  Verhoogt comfort in de woon-  
en werkomgeving

• Passend op iedere WTW

• Volledig automatisch

• Energiezuinig

•  Zorgt voor aangenaam binnenklimaat

Voor meer informatie:
www.HomEvap.nl
T. +31 (0)24 355 60 59

 E: info@Homevap.com

Voor meer informatie:
www.HomEvap.nl
T. +31 (0)24 355 60 59

 E: info@Homevap.com



HomEvap Direct 

Heeft u géén WTW?  Dan is de HomEvap
Direct de oplossing voor u!

De Direct is voorzien van een stille, energiezui-
nige ventilator, die zorgt voor verspreiding van 
gekoelde vochtige lucht door uw woon- en  
werkomgeving.

 De Direct heeft 2 functies
1 Bevochtigen in de winter
2  Koelen in de zomer

Voordelen: legionellaveilig, stil, werkt automatisch

HomEvap Combi Comfort

De Combi Comfort bevat zowel de HomEvap 
Bevochtiger als een basic Koeler.
De Combi Comfort heeft een controller die 
automatisch de luchtvochtigheid en koeling 
verzorgt/regelt.  
Extra voordeel is dat er extra verkoeling moge-
lijk is op echt warme dagen, door de  bevoch-
tiger te activeren naast de koeler! 

Voordelen: legionellaveilig, stil, energiezuinig, 
voordeliger dan een losse bevochtiger en  
koeler, werkt automatisch.  

HomEvap Combi Comfort 

LxBxH 258 x 355 x 355 mm 2x

Max. bevochtigingsca-
paciteit

0-5 liter liter per uur

Max. koelingscapaciteit Max 2275 watt afhankelijk van 
luchtvolume en RV

Electraverbruik 20 VA bij heater activatie 900watt

Max. waterverbruik 5 liter per uur

Watertoevoer ¾ binnendraad met aansluiting 
naar 4mm. Min 1.5 max 3.5 Bar

Waterafvoer 15 mm slangtule 2x

Max. luchtvolume 650 m3/u

Kanaalaansluiting R200 mm

• Legionellaveilig door LegioSafe®

•   Vrij toepasbaar in iedere woon- 
en werkwoning

• Volledig automatisch

• Stil

• Optimaal binnenklimaat

• Legionellaveilig door LegioSafe®

•  Verhoogt koelvermogen door 
direct en indirect koelen

• Volledig automatisch

• Passend op iedere WTW

•  Optimaal Comfort het gehele jaar

Voor meer informatie:
www.HomEvap.nl
T. +31 (0)24 355 60 59

 E: info@Homevap.com

Voor meer informatie:
www.HomEvap.nl
T. +31 (0)24 355 60 59

 E: info@Homevap.com

HomEvap Direct

LxBxH 258 x 335 x 335 mm 2x

Max. bevochtigingsca-
paciteit

0-5 liter

Max. koelingscapaciteit Max 2275 watt afhankelijk van 
luchtvolume en RV

Electraverbruik 20 VA bij heater activatie 900watt

Max. waterverbruik 5 liter per uur

Wateraanvoer ¾ binnendraad met aansluiting 
naar 4mm. Min 1.5 max 3.5 Bar

Waterafvoer 15 mm slangtule

Max. luchtvolume 650 m3/u

Kanaalaansluiting R200 mm
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