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Hoe werkt een elektrische waterdamp haard? 
 

Dankzij de subtiele combinatie van de drie bestanddelen, zijnde ultrafijne waterdamp, 
gekleurde ledlampen en de productie van verschillende luchtdruksterktes, worden 
gekleurde vlammen gecreëerd die niet van echte vlammen kunnen worden 
onderscheiden. 
Door een ‘transducer’ (of ‘mist maker’) worden ultrasone golven geproduceerd. Dit zijn 
mechanische golven die (op onhoorbare wijze) het water doen trillen en omzetten in ultrafijne 
damp. Deze damp wordt op verschillende manieren uitgestoten in daartoe geschikte leidingen, 
zonder het gebruik van convectiehitte (AFIRE-octrooien). Vervolgens wordt ze afgevoerd in de 
omgevingslucht en verlicht door verschillende ledlampen (AFIRE-octrooien). 
Er dient op te worden gewezen dat de ultrafijne waterdamp (een aantal micron) onmiddellijk wordt 
opgenomen door de omgevingslucht. De damp condenseert niet en laat geen vocht achter op 
aanpalende wanden. Daarom wordt vaak over droge damp gesproken. Dit technisch systeem 
produceert koude vlammen die dusdanig realistisch zijn dat ze haast onmogelijk van echte 
vlammen kunnen worden onderscheiden! 
 

 

http://www.a-fire.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultrageluid
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Wat zijn de voordelen van een elektrische waterdamphaard? 
 

1- 100% veilig 
Ten eerste zijn 3D waterdamp haarden volkomen veilig. De vlammen zijn koud en dus 
ongevaarlijk. Het is dus de haard bij uitstek voor onthaalruimtes (haard voor hotel, restaurant, 
handelszaak, enz.). Het is tevens een ideale haard voor appartementen in gebouwen waar 
warme vlammen verboden zijn krachtens de veiligheidsvoorschriften. Ook is het een geschikte 
haard voor gezinnen met kinderen die geen risico willen nemen met vuur. 

2- Moderne haard zonder beperkingen 
Ten tweede zijn 3D-inzethaarden eenvoudig te installeren, gebruiken en onderhouden. De 
haard heeft geen beperkingen, want ze verbruikt slechts kraanwater. Dit is een belangrijk 
voordeel nu de bevoorrading van fossiele brandstoffen steeds onzekerder wordt. Bovendien 
is het een moderne haard met een geavanceerde besturing: afstandsbediening, app, knoppen 
op het apparaat, afstandsbesturing (droog contact voor domoticatoepassingen), enz. 

3- Milieuvriendelijke open haard 
Dit is in alle opzichten een milieuvriendelijke open haard. Ze verbruikt alleen water. Ook 
produceert een 3D-haard geen schadelijke verbrandingsgassen. Ze verspreidt geen 
onaangename geuren (aromatische verbindingen geproduceerd door verbranding) en 
evenmin koolstofmonoxide of andere gevaarlijke en vervuilende verbrandingsresiduen. De 
waterdamphaard heeft bovendien een licht bevochtigende werking, wat het 
ademhalingscomfort vergroot in ruimtes die te droog zijn geworden onder invloed van 
verwarming. 

4- Betaalbare haard 
De aankoopprijs van een waterdamphaard is uiteraard vergelijkbaar met die van traditionele 
haarden. De gebruikskosten zijn echter te verwaarlozen. Dit maakt een enorm verschil, 
waardoor de inbouwhaard op waterdamp het goedkoopste apparaat is wanneer we 
rekening houden met de jaarlijkse kostprijs ervan. Waarom aarzelen om een vuur aan te 
steken met kraanwater? 
 

http://www.a-fire.nl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone
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1.   AFIRE WATER ADVANCE 

2.  AFIRE WATER PRESTIGE 

 

 

 

                   1. AFIRE WATER ADVANCE AWA  
 

 

Functies en afmetingen 
Inzethaard in de kleur glanzend ZWART (RAL 9005) 

Afstandsbediening – Knoppen op het apparaat 
Contact voor domoticatoepassingen 

Regeling van de vlammen in hoogte en snelheid 
UVC-ontsmetting lucht en water 

Manueel vullen (zonder aansluiting op waterleiding) 
Automatisch vullen met geïntegreerde pomp (zonder aansluiting op waterleiding) 

Manueel ledigen (zonder aansluiting op waterleiding) 
Natuurlijke oranje vlammen 

 
50-100-150-200-250-300-350-400-450-500 cm en meer (per segmenten van 50 cm) 

 

http://www.a-fire.nl/
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ADVANCE - AWA 20-50 50 cm 

 

Behuizing 

 
Reservoircapaciteit: 2 L - Autonomie: 20 h – Elektrisch vermogen: 48 W – Gewicht : 12kg 

http://www.a-fire.nl/
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ADVANCE - AWA 40-100 100 cm 

 

 
Behuizing 

 
Reservoircapaciteit: 4 L - Autonomie: 20 h – Elektrisch vermogen: 96 W - Gewicht: 22 kg 

http://www.a-fire.nl/
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ADVANCE - AWA 60-150 

 
Behuizing 

 

Reservoircapaciteit: 6 L - Autonomie: 20 h – Elektrisch vermogen: 144 W - Gewicht: 32 kg 

http://www.a-fire.nl/
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Doorlopende vuurlijnen ADVANCE AWA 

Modules : 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 cm en meer 

Om een XXL haard te plaatsen, kunt u moduleerbare waterdampinzethaarden uit het 
assortiment AFIRE WATER PRESTIGE naast elkaar plaatsen. Zo creëert u een doorlopende 
vuurlijn. De 3D waterdamp haard met koude vlammen voldoet aan de strengste 
veiligheidscriteria en kan overal worden geplaatst: in grote ruimtes, op openbare plaatsen, in 
hotels, restaurants, bars, winkels, sauna’s, enz. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.a-fire.nl/
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Installatie 
 

Steek de lader van 24V in het stopcontact en plaats het apparaat (geleverd met de adapter 
voor uw land) 
Manueel vullen van het reservoir. 
U mag kraanwater gebruiken om het reservoir te vullen. Het water mag niet te veel kalk 
bevatten. Gebruik desgevallend een waterverzachter of flessenwater.  
Manueel vullen: met AFIRE WATER ADVANCE hoeft u gewoon de geleverde slang aan te 
sluiten op de connector van het apparaat en in een fles of jerrycan met water te steken. Met 
een druk op de vulknop wordt de pomp automatisch ingeschakeld. De pomp stopt zodra het 
hoog niveau van het reservoir is bereikt (geen aansluiting op de waterleiding). 
 

U hoeft geen brandstof te kopen! 
 

Verschillende installatietypes 

 

Commandes 

 

http://www.a-fire.nl/
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                        2. AFIRE WATER PRESTIGE AWPR 

Functies en afmetingen 
Inzethaard in de kleur glanzend ZWART (RAL 9005) - Afstandsbediening – Knop op het apparaat 

Contact voor domoticatoepassingen 
Regeling van de vlammen in hoogte en snelheid 

UVC-ontsmetting lucht en water 
Smartphoneapp 

Manueel vullen (zonder aansluiting op waterleiding) 
Automatisch vullen met geïntegreerde pomp (zonder aansluiting op waterleiding) 

Mogelijkheid tot wateraansluiting (aansluiting op waterleiding) 
Automatisch ledigen met geïntegreerde pomp (zonder aansluiting op waterleiding) 

Regeling kleuren natuurlijke vlammen oranje + 15 kleuren - Lichtspel 

50-100-150-200-250-300-350-400-450-500 cm en meer (per segmenten van 50 cm) 
 

 

http://www.a-fire.nl/
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PRESTIGE - AWPR 20-50 

 
Behuizing 

 
Reservoircapaciteit: 2 L - Autonomie: 20 h – Elektrisch vermogen: 60 W - Gewicht: 16 kg 

http://www.a-fire.nl/
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PRESTIGE - AWPR 40-100 

 
 

Behuizing 

 
Reservoircapaciteit: 4 L - Autonomie: 20 h – Elektrisch vermogen: 120 W - Gewicht: 27 kg 

http://www.a-fire.nl/
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PRESTIGE - AWPR 60-150 

 
Behuizing 

 
Reservoircapaciteit: 6 L - Autonomie: 20 h – Elektrisch vermogen: 180 W - Gewicht: 35 kg 

http://www.a-fire.nl/
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Doorlopende vuurlijnen PRESTIGE AWPR 
 

Modules : 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 cm en meer 

Om een XXL haard te plaatsen, kunt u moduleerbare waterdampinzethaarden uit het 
assortiment AFIRE WATER PRESTIGE naast elkaar plaatsen. Zo creëert u een doorlopende 
vuurlijn. De 3D waterdamp haard met koude vlammen voldoet aan de strengste 
veiligheidscriteria en kan overal worden geplaatst: in grote ruimtes, op openbare plaatsen, in 
hotels, restaurants, bars, winkels, sauna’s, enz. 
 
De 3D-haard is de ideale oplossing. De vlammen zijn koud en geven geen verbrandingsgassen 
vrij. U kan de hoogte, snelheid en kleur ervan regelen. U kan traditionele goudkleurige 
vlammen creëren, maar ook blauwe, groene, rode, paarse vlammen, enz. U kunt zelfs 
experimenteren met het lichtspel van het apparaat. 

 

 

http://www.a-fire.nl/
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Slimme bediening 
 

       

 

 
 
 

http://www.a-fire.nl/
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Installatie 
 

Steek de lader van 24V in het stopcontact en plaats het apparaat (geleverd met de adapter 
voor uw land) 
Manueel of automatisch het reservoir vullen. 
U mag kraanwater gebruiken om het reservoir te vullen. Het water mag niet te veel kalk 
bevatten. Gebruik desgevallend een waterverzachter of flessenwater.  
Manueel vullen: met AFIRE WATER ADVANCE hoeft u gewoon de geleverde slang aan te 
sluiten op de connector van het apparaat en in een fles of jerrycan met water te steken. Met 
een druk op de vulknop wordt de pomp automatisch ingeschakeld. De pomp stopt zodra het 
hoog niveau van het reservoir is bereikt (geen aansluiting op de waterleiding). 
Aansluiting op de waterleiding: u kan de modellen rechtstreeks aansluiten op de 
waterleiding. U kan deze taak zelf uitvoeren of beroep doen op een loodgieter. Dankzij deze 
installatie wordt het apparaat volledig autonoom. 
 

U hoeft geen brandstof te kopen! 
 
 

Verschillende installatietypes 
 

 

http://www.a-fire.nl/
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Waterdamp haarden met virus- en bacteriedodende UVC 
lampen 

 

De elektrische waterdamp haarden met kiemdodende UVC lampen van AFIRE desinfecteren de 
lucht, water en waterdamp (gepatenteerd).  
De ultraviolette UV-C-straling zorgt ervoor dat virussen (o.a. coronavirussen), bacteriën, sporen, 
micro-organismen en ziekteverwekkers tijdens de werking van het toestel geïnactiveerd en 
vernietigd worden. Alle milieubeschermingsinstanties hebben het UV-C ultraviolet 
behandelingsproces erkend als een bewezen en betrouwbare technologie. UV-C-lampen die in 
lucht- en waterreservoirs zijn geïnstalleerd, desinfecteren ook de waterdamp die door de 
nevelmakers of de infrasone transducers wordt gecreëerd. Deze ultraviolette stralen bevinden zich 
in de interne reservoirs en zijn daarom niet met het blote oog zichtbaar.  
We kunnen echt spreken van een zuivere haard op waterdamp die vrij is van gevaarlijke 
kiemen tot 99,99%. 
 
 

 
  

Wikipedia: De sterilisatie met ultraviolette straling is een sterilisatiemethode die gebaseerd is op 
de gevoeligheid van micro-organismen voor blootstelling aan ultraviolette straling met een lage 
golflengte. Deze methode wordt gebruikt in onderzoekslaboratoria om steriele werkplannen voor 
te bereiden, voor het bewaren van voedsel, maar ook voor lucht- of waterzuivering. Ultraviolet licht 
is bekend vanwege zijn mutagene werking en dit al sinds het begin van de 20e eeuw en sinds Niels 
Finsen de Nobelprijs voor de Geneeskunde kreeg. 

 

 

http://www.a-fire.nl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilisation_par_ultraviolets

