
                       

Gezuiverde Lucht in huis,  

   Zorgeloos Genieten 

THERMAD 



Ventileren is het nieuwe normaal. U 

verbouwt en denkt onmiddellijk 

aan welke Ventilatie.  

 

Het is de logica zelve toch?! U 

isoleert uw woning om zoveel 

mogelijk warmte te besparen. 

Maar zo sluit u ook de binnenlucht 

in, welke al snel kwalijke stoffen zal 

bevatten, van buiten af (fijnstof) of 

door er in te wonen. Ventileren is 

dus de boodschap.  

 

Het lijkt eenvoudig maar laat u niet 

misleiden. De lucht in uw woning 

ademt u dagelijk in en verdient de 

nodige aandacht! 

 

Het kan uiteraard beter: beter 

rendement, zuiverdere lucht of 

gemakkelijker of …  

 

Laat u inspireren om uw 

gezondheid nog beter te maken!  





Pollen en Fijnstof zijn deeltjes kleiner dan 10micron. Ze 

kunnen de gezondheid flink schaden doordat ze tot diep 

in de longen doordrinken. Vooral ouderen, kinderen en 

mensen met luchtwegproblemen zijn hier gevoelig aan. 

Filteren van Giftige Stoffen 

Giftige stoffen als CO2, ozon of andere gassen dringen 

ons huis binnen of worden zelfs binnen gecreëerd. Stop 

dit tijdig door ze af te voeren of weg te filteren.  

Weg met Pollen en Fijn Stof 

Onze zuivere beloften  



We bepalen niet zelf de lucht buiten. 

We bepalen wel welke lucht we 

binnenlaten. 



We leven elke dag in onze woning en 

creeren zo ook schadelijke stoffen. 

Houdt deze zo gezond mogelijk! 



Laat u bijstaan door correct advies. We behandelen de 

lucht tot een gezond klimaat. Dit is goed voor u maar ook 

voor uw installatie.  

Onderhoud voor een blijvend Effect 

Noch te vochtig, noch te droog is aangenaam of gezond. 

Denk maar aan schimmels, geur, condens of ook jeuk 

pijnlijke ogen, barsten.  

Behandeling te droge of Vochtige ruimtes 



Tekening Woning Ventilatie 

Inrichtingsvrijheid 

Door het ontbreken van radiatoren, externe toestellen en 

het wegwerken van de kanalen in plafond of vloer, houdt 

u meer ruimte over voor de inrichting van uw keuze.  

Be-of ontvochtigen voor een aangenaam klimaat 

Te droge lucht is niet goed voor de bouwmaterialen en is niet 

aangenaam aan de huid, ogen. Te vochtige lucht brengt een muffe 

geur, condens en schimmel. Voorkom deze kwalen centraal voor 

heel de woning.  

Weg met Giftige Stoffen.  

CO2 kan worden afgevoerd door de juiste sturing. 

Maar ook andere giftige stoffen en geuren kunnen uw 

woning voorkomen, denk maar aan ozon of gassen. 

Onze systemen filteren deze grotendeels weg tot een 

gezondere mix.   

Ventilatie:  

Een goed begin maar het kan beter! 



Verse Lucht in Huis 

Vervuilde, vochtige en hinderlijke geurtjes worden 

afgevoerd: automatisch, vraaggestuurd of via 

sensoren . Enkel de warmte wordt behouden. 

Filteren voor een nog gezonder klimaat 

Verse lucht binnenbrengen is de basis maar deze kan 

nog gezonder: door te filteren haalt u de meeste 

fijnstof uit de lucht voor in te blazen in uw woning. 

Onderhoud 

De lucht in uw woning ademt u dagelijks in. Een 

degelijk onderhoud zal de kwaliteit van deze 

lucht blijvend beschermen en bijsturen waar 

nodig. Laat u bijstaan door een expert.   

Balansventilatie 

De aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde 

lucht is in balans. De luchtstromen mengen niet, alleen 

de gewenste temperatuur wordt doorgegeven, en 

energie bespaart! 

Verse Lucht in Huis 

Vervuilde, vochtige en hinderlijke geurtjes worden 

afgevoerd: automatisch, vraaggestuurd of via 

sensoren . Enkel de warmte wordt behouden. 



Voorstel 

met  

Gesprek 

Analyse 

Na een studie van uw 

woning, stellen we een 

complete oplossing voor 

We passen ons ontwerp aan 

naar uw wensen 



Opvolging Installatie 

Een feilloze installatie voor 

een feilloos resultaat 

Onderhoud voor een 

blijvende behoefte 

De lucht die u iedere dag ademt is belangrijk maar iedere situatie is 

anders en heeft een andere oorzaak. En uiteraard aangenaam 

betekent ook mooi!  

 

Kies de beste optie voor uw situatie 



VENTILATIE 

Luchtbehandeling 



De Flair is een hoog rendement ventilatietoestel dat ervoor zorgt 

dat er altijd kan worden voorzien in de juiste hoeveelheid verse 

lucht met warmterecuperatie. In combinatie met de nieuwe 

modules voor bevochtigen, reinigen, verwarmen en koelen 

zorgt dit voor meer comfort en een gezond binnenklimaat. 

Wonen in uw eigen huis wordt daarmee nog plezieriger.  

 Hoog rendement Balansventilatie (Goede EPB punten) 

 Energiebesparend 

 Steeds verse lucht in huis 

Flair: WTW Balansventilatie 

Vraagsturing      

Een speciaal ontwikkelde 3-wegklep stuurt op basis van de 

gemeten luchtkwaliteit de vereiste hoeveelheid verse lucht naar de 

juist zone: slaapkamers, woonkamer of beide. Doordat de 

ventilatielucht alleen naar de zone gaat waar die gevraagd wordt, is 

het totale ventilatiedebiet lager en wordt extra energie bespaard. Er 

kunnen tot acht CO2sensoren op het systeem worden aangesloten 

waardoor je in meerdere ruimtes kan meten. 

 Sturing van luchtkwaliteit op basis van metingen 

 Tot 60% lager energieverbruik door lagere debieten 

 Reductie geluid 



Te Droge Lucht 

Luchtbehandeling 



De Evap is een module die de vochtbalans in huis herstelt.  In de 

winter bevat de buitenlucht weinig vocht en dit beïnvloed 

uiteraard ook het vochtgehalte in uw woning. Te droge lucht kan 

tot ongemakken leiden, zoals prikkende ogen of een geïrriteerde 

neus of erger. Door de Evap wordt het binnenklimaat weer 

gezond en het comfort in de woning verbetert. 

 Vermindert kwalen volautomatisch 

 Verhoogd comfortgevoel in huis 

 Past op elk ventilatiesysteem 

EVAP 

Enthalpie Wisselaars      

De Enthalpiewisselaar is een warmtewisselaar met 

vochtigheidsterugwinning. De wisselaar is voorzien van een 

speciaal membraamfolie die de toe- en afvoerlucht volledig 

gescheiden houdt, maar wel de temperatuur en het vocht  

overdraagt. Het resultaat is een binnenklimaat waarbij de relatieve 

luchtvochtigheid gemiddeld 3 tot 5% hoger is dan met een 

conventionele warmtewisselaar 

 Verhoogde vochtigheid  

 Comfortabel gevoel 

 Lage investeringskost 



Te Vochtige Lucht 

Luchtbehandeling 



De Sonair is een decentrale unit die zorgt voor een permanente en 

gecontroleerde toevoer van verse en gefilterde buitenlucht. De 

Sonair ventileert vrijwel geruisloos en beschikt over uitstekende 

geluidswerende eigenschappen. Het toestel is eenvoudig te 

bedienen en voorkomt zo onnodige energieverlies door 

ongecontroleerd en overmatig ventileren. De slechte lucht wordt 

als het ware weggeduwd. 

 Fluisterstil en geluidswerend 

 Lucht reinigend 

 Energiezuinig en lage investeringskost 

Sonair 

VMI    

VMI reinigt de lucht door verse lucht gecontroleerd toe te voeren. 

Dit kan Centraal of decentraal maar steeds wordt de lucht 

behandeld voor het ingeblazen wordt. Dit kan door de lucht op te 

warmen (eventueel met warmtepomp of zonnecel), te filteren, … De 

toestellen zijn krachtig maar toch geluidsarm en hebben een goede 

EPB score.  

 Lucht reinigend 

 Innovatieve extras (warmtepomp, zonnecel, sturing…) 

 Design 

 Energiezuinig en lage investeringskost 







Pollen, Fijn Stof 

Luchtbehandeling 



ePM1 Filters 

Pure Induct      

Voor de aanvoer van schone lucht is uw ventilatie uitgerust met 

een filter. De standaard Iso Coarse filter filtert de grote deeltje. 

Leeft u echter in een regio met veel fijnstof, heeft u gevoelige 

luchtwegen of heeft u astma, dan denk u beter aan een EPM1 filter. 

Deze filters halen tot 60-70% van het fijnstof uit de aangevoerd 

lucht. Gezien fijnstof tot diep in de longen dringt, een grote winst! 

 Vermindert drastisch het Fijnstof in uw woning 

 Gecertificeerde kwaliteit 

 Eenvoudig te vervangen 

Schadelijke deeltjes als (ultra) fijnstof, virussen, bacteriën, pollen en 

schimmels worden door de Pure Induct efficiënt uit de lucht 

gehaald. Door een positieve ionisatie worden de deeltje statisch 

geladen. De collector trekt dan deze geladen deeltjes efficiënt uit 

de lucht. Op die manier verdwijnt het stof uit de lucht en gaat er 

schone, zuivere lucht de woning in 

 Snel, efficiënt, veilig en volautomatisch 

 Energiezuinig 

 Effectiever dan HEPA Filters 



Giftige Stoffen 

Luchtbehandeling 



 CO2 Sturing  

Actieve Kool      

Het is mogelijk de ventilatiebehoefte af te stemmen op de actuele 

luchtkwaliteit in de verblijfsruimtes. Per ruimte meet een 

binnenlucht sensor de CO2concentratie in de ruimte. Als de 

luchtkwaliteit in de woonkamer vermindert doordat er bvb veel 

mensen in de woonkamer zijn, wordt de hoeveelheid ventilatie 

automatisch verhoogd.  

 Gegarandeerde Luchtkwaliteit 

 Sturing van luchtkwaliteit op basis van metingen 

 Volautomatisch 

Door het poreuze oppervlakte hebben actieve Koolfilters de 

eigenschap meerdere gasvormige stoffen efficiënt aan zich te 

binden. Veelal wordt een actieve kool filter gebruikt voor et 

wegfilteren van geuren (bv. de rookgeur van de buurman) maar 

ook meer algemeen worden organische, zure of basische stoffen 

gefilterd en bv. ook ozon.  

 Vermindert Geuren 

 Vermindert giftige gassen in de lucht 

 Hoge opname capaciteit 





Onderhoudsdienst 
Verwarming/ventilatie 

Luchtbehandeling 

 Afregelen 

 Onderhoud 

 Herstellingen 

 Vervangingen 



 

 Minder defecten 

 Optimale gezonde lucht 

 Persoonlijk advies 

 Snelle Herstelling 

Iedere dag ademen we tot 20Kg lucht in en uit. Het meeste hiervan       

 ademen we in terwijl we binnen zijn, tot 70%. Dit is uiteraard veel     

   en verdient uw aandacht.  

  Veel gezondheidsproblemen zijn       

         immers gelinkt aan de lucht        

    die we inademen. Denk daarom        

  tijdig aan het juiste onderhoud! 

     We regelen uw        

    toestel optimaal af. Voor      

         een energiezuinig,      

       langdurig en       

            optimaal       

         Klimaat! 



Thermad is een familiaal distributiebedrijf met een focus op luchttechnieken. Al 25 jaar leggen 

wij onze passie in het distribueren, installeren en onderhouden van de verschillende lucht 

verbeterende technieken. Niet alleen de kennisopbouw is belangrijk voor ons bedrijf maar 

vooral het resultaat van een gezond, aangenaam en energiezuinig binnenklimaat voor zij die 

hun woning of gebouw aan ons toevertrouwen. Vanuit een centrale ligging te Hoboken 

(Antwerpen) proberen we heel België hiermee warm te maken. 



Congobootstraat 12  

2660 Hoboken  

Tel.: 03 326 24 84 

www.thermad-brink.be  

info@thermad-brink.be 

THERMAD 


