MALÝ A VÝKONNÝ
Kompaktní parní zvlhčovač
Condair RM

Zvlhčování, odvlhčování
a odpařovací chlazení

470 mm

Odporový parní zvlhčovač
v kompaktní velikosti

350 mm

Kompaktní rozměry
Díky mimořádně kompaktním rozměrům lze zařízení Condair RM
použít i v případě omezeného prostoru nebo v systémech, kde je
třeba dodatečně instalovat zvlhčovací jednotku.
Design vstřícný k obsluze
Konstrukce modelu Condair RM umožňuje provádět veškerou
údržbu zepředu. To znamená, že systém lze obsluhovat i tam,
kde je omezený prostor nebo přístup pouze zepředu.

Vstupní
vzduch
Dotykový ovladač pro přesné ovládání
Topná tělesa zařízení Condair RM jsou řízená hybridně. Tento typ regulace
se vyznačuje dlouhou životností a provozní spolehlivostí.

Čistitelný parní blok
Parní blok je vybaven ergonomickými svorkami,
které umožňují otevřít a vyčistit parní blok v několika
jednoduchých krocích.

Boční připojení a montáž na podlahu
Pokud není z konstrukčních důvodů možné připojit parní
zvlhčovač spodním výstupem, je k dispozici volitelná
montážní sada.

Condair RM

Dokonalá integrace do systémů správy budov

Úprava vody (volitelně)
Aby se zkrátily intervaly údržby a obecně se
zabránilo tvorbě vodního kamene při výrobě
páry, lze použít zařízení na úpravu vody.

Kompaktní parní zvlhčovač Condair RM byl
speciálně navržen pro hygienické zvlhčování
vzduchu tam, kde je omezený prostor.

Použití páry zajišťuje hygienické zvlhčování
bez bakterií. Kompaktní konstrukce umožňuje
integraci i do malých šachet s omezeným
prostorem.
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Standardní verze
Vícejazyčná, uživatelsky řízená struktura nabídky na programové, servisní a informační úrovni
Programování hodin v reálném čase a časovače
Různé řídicí signály (0–10 V atd.)
Rozhraní RS485 se svorkovnicí s protokolem Modbus
Instalační materiál (montáž na stěnu)
Nádrž z kompozitních vláken
Odsávací čerpadlo

Příslušenství
Rozvaděč páry [1]
Hadice pro rozvod páry [2]
Ventil síťkovaného filtru [3]
Kazeta filtru [4]
Vypouštěcí hadice [5]
Otevřená nálevka s odlučovačem vody [6]
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Možnosti
Sada pro montáž na podlahu
Kazeta filtru
Dotykový displej
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Technické údaje
RM 2

RM 4

RM 6

RM 8

230 V stř. / 1 fáze / 50–60 Hz

kg/h

2,0

4,0

6,0

8,0

400 V stř. / 3 fáze / 50–60 Hz

kg/h

-

-

6,0

8,0

PN Max

kW

2,0

3,5

5,0

6,5

Rozměry (š × v × h)

mm

Provozní hmotnost

Kg

12,9

12,9

12,9

12,9

470 × 350 × 150

Shoda
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