
Stopt stank, schimmel en tocht.

Grote verbetering binnenklimaat 
en bespaart veel energie.

Laagste investering, gebruiks-
en onderhoudskosten voor 
appartementen.

Monitoring op afstand.

Installatie in één dag, of bij 
renovatie en gepland onderhoud.

Fresh-r 
heeft een 

gezonde invloed 
in 

de flat. 
Net als ik.

Wereldkampioen ventileren

Smart indoor air 
care



088 – 817 2600 
www.fresh-r.eu

Fresh-r is als een 
ademend raam

Fresh-r laat zien wat het doet

Follow-me ventilatie per woonzone
De beste oplossing voor appartementen

Wie appartementen bouwt of renoveert 
denkt als eerste aan de bewoner. Die wil 
veiligheid, gemak en comfort, zonder dat 
de kosten stijgen. Beslissingen die u 
neemt, hebben daar tientallen jaren 
invloed op. Ondertussen wordt er van u 
verwacht dat u zich aan de wet en binnen 
budget houdt. 

Winnaar Mitros 100%GZNDwonen challenge en 
Passive House Award

Fresh-r ventileert alleen waar en wanneer het nodig 
is. Met de techniek die daarvoor het meest geschikt 
is. Zo combineert Fresh-r een vraaggestuurde
ventilatiebox met een decentrale WTW module en 
kamer-naar-kamer fans.

De functie van de woonzone bepaalt welk type 
ventilatie het meest geschikt is. Met eenvoudige 
aanpassingen wordt hiermee veel geld bespaard. 
Bovendien is het een no-regretmaatregel, omdat 
de decentrale WTW-ventilator ook bij strengere 
klimaateisen blijft voldoen of in een navolgende 
renovatie kan worden meegenomen. 

Schimmel krijgt geen kans

Dankzij de luchtvochtigheidmeter, zorgt 
Fresh-r dat de het binnen niet te droog en niet te 
vochtig is. Te droge lucht leidt tot droge keel, huid 
en ogen en verhoogt de kans op verkoudheid en 
griep. Maar te vochtige lucht is muf en veroorzaakt 
schimmel. Koude lucht houdt minder vocht vast dan 
warme lucht. Als de temperatuur onder het 
dauwpunt komt, ontstaat condens. Dat leidt tot 
schimmel. De software die de ventilatie van Fresh-r 
regelt, houdt rekening met de 
dauwpunttemperatuur, waardoor schimmel geen 
kans krijgt. 

Voordeligste oplossing voor appartementen in 
aanschaf én onderhoud

Een Fresh-r ventileert 20 tot 120 m3 per uur. Daarom 
is het zo geschikt voor appartementen. Door de 
krachtige koperen warmtewisselaar is de Fresh-r zo 
compact dat het apparaat in de buitenmuur past en 
buizen niet nodig zijn. Het is niet alleen ruimte die 
bespaard wordt met Fresh-r. Omdat er 80 - 90 % van 
de warmte wordt teruggewonnen, ook als het buiten 
vriest, is de warmtevraag veel kleiner. Hierdoor is 
een kleinere warmtepomp of minder 
infraroodverwarming nodig. Dat scheelt veel in de 
initiële investering en in de stookkosten per maand. 
Door veel minder gebruik te maken van aan- en 
afvoerbuizen, is installatie in één dag mogelijk in 
bewoonde toestand of bij mutatie. Het weinige 
onderhoud gaat ook gemakkelijk en kan ook door 
bewoners zelf uitgevoerd worden. 

Meten is weten

Fresh-r meet hoe het staat met zuurstof, de 
luchtvochtigheid en optioneel fijnstof in de 
binnenlucht, zodat hij weet waar en wanneer 
geventileerd moet worden. Deze gegevens worden 
via een web-app inzichtelijk gemaakt. Bewoners en 
beheerders kunnen dus altijd zien hoe het gaat met 
het binnenklimaat van een appartement en de 
werking van de ventilatie. Ook op afstand. 

Zowel bewonerswensen als de wet 
veranderen. Bewoners gaan steeds 
hogere eisen stellen aan de gezondheid 
van hun woning en de overheid stelt 
meer eisen ten aanzien van het klimaat 
en CO2 uitstoot. Hierdoor ontstaan 
uiteenlopende innovaties. Eén hiervan is 
het ventilatiesysteem van Fresh-r, 
speciaal bedoeld voor appartementen en 
kleine woningen. 
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