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Geachte, 

Met het oog op een rationeel energieverbruik in uw gebouwen heeft Microniser® een 

bevochtigingssysteem voor de luchtbehandelingseenheid ontwikkeld: de Microniser® roterende 

verstuiver. Het verbruikt 3 tot 100 keer minder elektrische energie dan andere oplossingen die "door 

gewoonte" worden gebruikt. 

In dit document beschrijven we de verschillende bevochtigingstechnieken die op de markt beschikbaar 

zijn en we stellen het Microniser®-systeem voor als een economisch en ecologisch alternatief. 

Microniser®-systemen worden aangeboden voor de verkoop en langdurig verhuur. 

We nodigen u uit om contact met ons op te nemen om de integratie van Microniser-technologie in uw 

bestaande of geplande gebouw te bespreken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Renier de Caritat Pascal Dierickx 

Managing Director Product Manager 
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1. Bevochtigingstechnieken  

A. Microniser®: Waterverstuiving door roterend systeem 

Een Microniser®-verstuiver bestaat uit een sproeikop, in de vorm van een cilindrische kooi met een 

specifieke boring, direct gemonteerd op de as van de motor (Figuur 1). Het water wordt in de kooi 

gezonden die met hoge snelheid ronddraait. Dankzij de middelpuntvliedende kracht gaat alle het water 

door de kooi en wordt zo opgedeeld tot zeer fijne druppels. Verstuivers worden bestuurd met een set 

van schakelkasten: elektrisch en hydraulisch. 

  

Figuur 1: Dwarsdoorsnede van de Microniser® verstuiver 

De gegenereerde mist wordt geabsorbeerd door de lucht, zodat dit systeem het mogelijk maakt om 

nauwkeurig een vochtigheidsinstelpunt te volgen zonder door verzadigingstoestand te gaan. De 

Microniser®-installatie werkt eenvoudig met leidingwater en een 220 V-voeding. Voor een vermogen 

van slechts 280 W kan een verstuiver water tot 150 L/u spuiten. Verschillende verstuivers kunnen naast 

elkaar worden geïnstalleerd om een hogere stroom te bereiken. 

Zonder stilstaand water of circulatie in een lus voorkomt deze oplossing bacteriegroei. Het 

Microniser®-systeem is gecertificeerd door de BREEAM®, erkenning van een verminderde impact op 

het milieu. De Microniser®-verstuiver kan worden gemonteerd in de bevochtigingskast van de 

luchtbehandelingseenheid (Figuur 2) of in de directe omgeving (Figuur 3). 

 
Figuur 2 : Vertsuiver in luchtbehandelingseenheid 
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Figuur 3: de Microniser® verstuiver met een ventilator voor gebruik in een directe omgeving 

B. «Wasser»-systeem met waterrecycling 

Het principe van "luchtwasser" is om lucht door een gordijn van water te laten stromen. Het water 

moet verschillende keren worden gerecycleerd omdat de luchtstroming er maar een klein deel van 

absorbeert. 

Dit bevochtigingsproces heeft een laag energieverbruik, maar het biedt het grote gevaar van 

bacteriële ontwikkeling te vergemakkelijken dat levensbedreigend  is: de ziekte van Legionnaire, 

enz. Er is inderdaad voldaan aan de voorwaarden voor bacteriële ontwikkeling: grote hoeveelheid 

verwarmd water dat in een gesloten lus draait. 

C. Heet stoomsysteem 

Deze luchtbevochtigers produceren hete stoom en spuiten deze in de lucht. De lucht wordt bevochtigd 

en opgewarmd, wat niet altijd wenselijk is. Omdat ze geen waterrecycling vereisen, zijn deze 

luchtbevochtigers ook zonder risico van bacteriegroei. 

Deze techniek is zeer energie-intensief omdat deze bestaat uit het verwarmen van het water tot 

verdamping, wat vandaag zowel vanuit milieu- als financieel oogpunt onredelijk is. 

D. Sproeiers op perslucht 

Sproeien met persluchtmondstukken wordt soms gebruikt maar vereist een compressor die zelf een 

belangrijke energieverbruiker is. Bovendien vereist deze techniek een uitgebreide installatie, gevoelig 

gebruik en maandelijks onderhoud. 
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2. Financiële vergelijking 

De onderstaande tabellen geven een vergelijking van de kosten van installatie en werking van elke 

bevochtigingstechniek. In deze vergelijking zijn de gekozen parameters1 opzettelijk ongunstig voor de 

Microniser®: laag debiet, korte gebruikstijd, lage watertoevoer, met osmose, enz. Deze vergelijking 

toont het financiële voordeel van Microniser® zelfs onder deze ongunstige omstandigheden2. 

    Stoom Luchtwasser Microniser® 
Microniser 

renting 

Materiaal € 6000 2000 6740 0 

 Omgekeerde osmose (optie) € 0 4200 4200 0 

Druppelafscheider € 0 1620 540 0 

Bevochtigingskast € 350 3500 3500 0 

Montage en in bedrijfstelling € 1000 2000 2000 0 

Totale investeringskosten € 7350 13320 16980 0 

Tabel 1: Investeringskosten: de grotere investering in het Microniser®-systeem betaalt zichzelf terug in minder 
dan 2 jaar. Geen investering te betalen met Microniser® renting: maandelijkse huur. 

    Stoom Luchtwasser Microniser® 
Microniser 

renting 

Jaarlijks volume onbehandeld water m³ 67 195 75 75 

Jaarlijkse kosten onbehandeld water € 204 588 226 226 

Jaarlijkse kosten waterzuivering met osmose € 0 725 291 291 

Jaarlijks elektrisch verbruik kWu 49332 525 490 490 

Jaarlijkse kosten voor elektrisch verbruik € 9866 105 98 98 

Jaarlijkse extra kosten van voorverwarming indien nodig ter 

compensatie van adiabatisch warmteverlies 
€ 0 1151 1151 1151 

Jaarlijks reserveonderdelen € 1000 500 390 0 

Jaarlijks arbeidsduur u 16 50 4 0 

Jaarlijkse arbeidskosten € 640 2000 160 0 

Totale jaarlijkse onderhoudskosten € 11710 5069 2316 1766 

Tabel 2: Onderhoudskosten : Met zeer lage water- en energieverbruik en zijn eenvoudig onderhoud is 
Microniser® aanzienlijk goedkoper. 

Figuur 4 toont de evolutie van de totale kosten over meerdere jaren. Onder deze ongunstige 

omstandigheden presenteert het Microniser®-systeem, na één jaar, totale kosten die gelijk zijn aan de 

andere oplossingen. In de volgende jaren neemt het voordeel van Microniser® alleen maar toe met 

het besparen van water, energie en onderhoud. 

                                                           
1 Aannames: werking van 1750 u/jaar, luchtstroom van 10.000 m³/u, gemiddelde klimatologische omstandigheden in Ukkel, onbehandeld 

water (3 €/m³), elektriciteit (0,2 €/kWu), arbeidskosten (40 €/u), inflatie ( 2%), osmose-efficiëntie (80%), druppelafscheiderefficiëntie (90%), 

gas (0,035 €/kWu). Neem voor meer informatie contact met ons op via info@microniser.com. 

2 Het Microniser®-team kan een specifieke vergelijking voor uw installatie uitvoeren. 
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Figuur 4: Te koop of te huur, heeft Microniser® veel lagere totale kosten dankzij de lage bedrijfskosten. 

Microniser® renting vereist geen investering, maar gewoon een maandelijkse huur inclusief 

onderhoud. Microniser® huren is daarom onverslaanbaar voor investeringen. Bovendien zijn de 

operationele en huurkosten lager dan de eenvoudige kosten van het gebruik van de andere 

energieverbruikende systemen! En dat zonder extra investeringskosten. 

Hogere lucht- en/of waterstroming en langere gebruikstijd zouden de voorsprong van Microniser® 

verder versterken3. 

In dit ongunstige geval is de energierekening van de Microniser® 8 keer lager dan die van de hete 

stoom, de huidige marktleider. De financiële besparingen die dankzij Microniser® zijn gerealiseerd, zijn 

voornamelijk afkomstig van het Rational Use of Energy en zijn lage onderhoudskosten. 

Het is ook vermeldenswaard dat de Microniser kan worden toegevoegd aan uw bestaande installatie. 

Zoals gepresenteerd in de financiële vergelijking, betaalt een Microniser-installatie zichzelf terug in 

minder dan 2 jaar; uw bestaande installatie kan in plaats blijven als eenvoudige inactieve back-up. Met 

Microniser Huren bespaart u vanaf de installatie door uw energieverbruik drastisch te verminderen. 

3. Referenties 

De Microniser® bevochtigingsoplossing is operationeel in honderden grote complexen voor HVAC, 

evenals voor adiabatische koeling, geurbestrijding, directe bevochtiging of stofbestrijding. 

Enkele voorbeelden voor deze verschillende soorten toepassingen: de Hoven van Justitie in Bergen, 

Aarlen en Brussel, het IRE in Charleroi, de metrostations van de MIVB, de gebouwen in Brussel van het 

RIZIV, de FOREM in Charleroi, BNP Paribas Fortis, Bank Degroof, Antwerp Tower, het Auditorium 

(Philharmonie), de Europese Investeringsbank, het Atrium Business Park in Luxemburg, diverse toren 

in Parijs, Airbus Industrie in Nantes, Alkor Draka, Demeuter, Durobor, Promet Russia, Rezinal. 

                                                           
3 Het Microniser®-team kan een specifieke vergelijking voor uw installatie uitvoeren. 
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