
Luchtbevochtiging en luchtontvochtiging

Luchtontvochtiging voor de 
glastuinbouw

Tot 50% besparen op 
uw energierekening?

Tuinders en of kwekers met een flexibel energie 
contract worden geconfronteerd met zeer hoge 
energieprijzen voor gas en elektra. Door gebruik 
te maken van Condair luchtontvochtiging kunt u 
aanzienlijk besparen op uw energierekening. 

Om de luchtvochtigheid niet te veel te laten 
stijgen was het gebruikelijk om het schermdoek 
en de ramen te openen en vervolgens de 
ruimtetemperatuur te verhogen. Dit kost 
vanzelfsprekend zeer veel energie en met 
de huidige energieprijzen is dit vrijwel niet 
meer rendabel te doen. Een luchtontvochtiger 
is een veel energiezuinigere wijze om de 
luchtvochtigheid te verlagen zonder daarbij 
kostbare warmte-energie te gebruiken. Zo 
veel zelfs dat de investering binnen 1 jaar kan 
worden terugverdiend (afhankelijk van uw 
situatie). 

Daarnaast kunt u (rest)warmte vanaf 85°C gebruiken 
om de luchtontvochtiger van energie te voorzien. 
Ideaal bij overschot van warmte, warmtenetten, 
aardwarmte en/of warmte buffertanks. 

Luchtontvochtiging zorgt ervoor dat condensatie 
afneemt in uw kas en daarmee ook de kans op 
schimmels en ziektes. 
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Ook oplossingen voor uw koude teelt!
Condair heeft naast standaard 
luchtontvochigers ook speciale (hoog 
rendement) luchtontvochtigers voor lage 
temperaturen (0 - 12°C). Zodoende kan er 
met lagere temperaturen geteeld worden 
zonder dat daarbij de luchtvochtigheid te hoog 
wordt. Door homogene omstandigheden te 
waarborgen zal de gewasgroei verbeteren 
bij een fors lager energieverbruik. Wat zich 
vertaalt naar lagere kosten en hogere teelt 
opbrengsten.

Niet alleen luchtontvochtiging
Natuurlijk kunt u ook bij de specialist 
in luchtvochtigheid beheersing ook 
terecht voor luchtbevochtiging. Van 
vernevelingssystemen in uw kas tot 
ultrasoonbevochtiging in koelcellen wij 
hebben altijd een passende oplossing voor 
uw situatie. 

Condair is dé specialist in vochtbeheersing 
al meer dan 50 jaar adviseren wij bedrijven 
om tot de beste en meest rendabele 
oplossing luchtvochtigheidsbeheersing te 
komen.
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Voordelen Condair luchtontvochtiging:

• Tot 50% besparen op uw energie 

rekening

• Terugverdientijd van zelfs 1 jaar 

mogelijk! (afhankelijk van uw situatie)

• Mogelijkheden voor lagere 

temperaturen (0 - 12°C)

• Voorkomen van ziektes en schimmels

• Hogere opbrengst oogst / teelt

• Oplossingen voor kleinere en grotere 

productiebedrijven

• Uniforme gewas groei door homogene 

omstandigheden

• 24/7 servicedienst met eigen technici

Scan de QR code om onze speciale website 
pagina over de glastuinbouw te bekijken


