
Fresh-rdoet  
wat nodig is.  

Net als ik.

Wereldkampioen  
ventileren

Vraaggestuurde balansventilatie met  
warmteterugwinning.

Decentraal, op of in muur of venster, meestal zonder 
buizen.

Ideaal voor hele appartementen of 
woonkamer en keuken van eengezinswoning.

Energiebesparend en toekomstbestendig; geschikt 
voor gasloos wonen en passiefhuis bouwen.

Geeft vocht en schimmel geen kans.

Makkelijke installatie en weinig onderhoud.

Smart indoor air 
care



Fresh-r In-the-Wall

Fresh-r On-the-Wall

Fresh-r Forward

Energiebesparing en gezond binnenklimaat

Fresh-r bespaart energie omdat hij alleen werkt als het nodig is en door de warmtewisselaar 
met koperdraad die de binnenkomende verse lucht opwarmt met de uitgaande muffe lucht. 
Dit werkt gewoon door als het buiten vriest. Hiermee wordt de warmte vraag aanzienlijk 
verminderd.
Problemen met stank, vocht en schimmel worden opgelost. Sensoren meten continu 
luchtvochtigheid en temperatuur en op basis van o.a. dauwpuntberekeningen zorgt de Fresh-
r dat het binnen niet te droog en niet te vochtig is. Condensatie en schimmelvorming worden 
zo voorkomen. Door voorverwarming van de lucht is er geen sprake van tocht of koudeval. De 
warmtewisselaar houdt pollen tegen en de ultra-fijnstof filter de kleine deeltjes die door 
verkeer, industrie of haardvuur worden uitgestoten.

Ventilatie per zone
Fresh-r ventileert niet alleen wanneer het nodig is, ook wáár het nodig is. Zo combineert 
Fresh-r de decentrale WTW ventilatie unit eventueel met een vraaggestuurde MV-box en 
kamer-naar-kamer fans. Ruimtes worden verbonden en geventileerd met de techniek die 
daarvoor het meest geschikt is. De functie van de woonzone – wonen, slapen, koken, 
douche/wc – bepaalt welk type ventilatie het meest geschikt is.

Installatie en toepassingen

De Fresh-r is een decentraal ventilatiesysteem dat op de optimale plek in woning geplaatst 
wordt. Buizen zijn niet of nauwelijks nodig en de installatiekosten zijn laag. Problemen met 
centrale ventilatiekanalen zijn verleden tijd. De Fresh-r kan op de muur geplaatst worden 
waarbij slechts twee gaten van 160 mm nodig zijn. Bij renovatie wordt het voorblad van de 
spouw uitgezaagd en zit de hele unit in de spouw. Bij prefab muren of kozijnen wordt de unit 
van tevoren ingebouwd.

Probleemwoningen – vocht, schimmel, tocht, stank, fijnstof – kunnen aangepakt worden 
tijdens bewoning door installatie binnen een (halve) dag zonder rommel. Bij groot onderhoud 
of renovatie maakt de Fresh-r een labelsprong mogelijk in combinatie met tochtdicht maken 
of eenvoudige isolatie.

Fresh-r voldoet aan Passief Huis en BENG normen en heeft een gelijkwaardigheidsverklaring 
voor het bouwbesluit.

Feed-back en onderhoud
De Fresh-r is uitgerust met meerdere sensoren en wordt verbonden via wifi. De bewoner 
heeft daarmee inzicht in de luchtkwaliteit van zijn woning. Degene die onderhoud doet, krijgt 
automatisch een seintje wanneer de koperen WTW unit schoongemaakt moet worden –
afspoelen of in de vaatwasser – of het ultrafijnstoffilter vervangen moet worden.

Compacte ventilatietechniek
Per appartement te installeren

Fresh-r is als een  
ademend raam

Fresh-r laat zien wat het doet

www.fresh-r.eu


