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Proč Condair CP3mini?
Nenápadný.
Condair CP3mini lze díky svému vzhledu použít v každém interiéru. V
případě potřeby lze přívod vody a odpad vést skrz zadní panel nenápadně. Design zvlhčovače splňuje ve všech směrech požadavky na moderní
vzhled.
Jasně a snadno.
V případě potřeby servisu Vašeho CP3mini nemusíte hned volat technika. Velký důraz jsme dali na jednoduchost a bezpečnost tohoto malého
zvlhčovače. Vyvíjecí nádoba páry je vyrobená z plastu a lze ji vyměnit
velmi rychle. Všechny části pod napětím a elektronika zvlhčovače jsou
bezpečně zakryty.
Pro vysoké požadavky.
Zvlhčovač vzduchu musí být schopen se přizpůsobit všem požadavkům.
Vyspělá elektronika a jednoduché uživatelské rozhraní zaručují, že Váš
CP3mini pracuje vždy tak, jak to od něj očekáváte.

Hlavní přednosti.

Voda přímo z vodovodu.
Zapomeňte na úpravu vody, odsolování a demineralizaci. Condair CP3
mini může pracovat s běžnou vodovodní vodou a produkuje sterilní páru
bez zápachu. Pro použití v domácnosti v kanceláři nebo kdekoli, kde
požadujete možnost individuální regulace vlhkosti v místnosti.

Běží a běží.
Vysoce kvalitní materiály, osvědčená elektronika, výborné zpracování –
to jsou předpoklady pro dlouhý, bezporuchový provoz.
Jen tolik vody, kolik je třeba.
Váš Condair CP3mini umí šetřit s vodou. Vypařuje normální neupravenou pitnou vodu s vysokou účinností. Proces odkalování spotřebuje jen
minimální množství vody.
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Skryté připojení.

Připojení vody a elektrického napájení je umístěno uvnitř zvlhčovače.
Jako příslušenství je k dispozici sada
hadic a Váš Condair CP3mini můžete nainstalovat tak, že přívod vody,
odpad a přívod elektrické energie
bude kompletně skrytý. V obchodech,
kancelářských a obytných prostorech
oceníte atraktivní a moderní design
zvlhčovače.

Údržba: bezpečná a rychlá.

Jediná údržba, o kterou se musíte starat, je výměna parní vyvíjecí
nádoby ve Vašem zvlhčovači Condair
CP3mini. A je to velmi jednoduché:
sejměte kryt, vyjměte vyvíjecí nádobu, vložte novou vyvíjecí nádobu a
zavřete kryt. Elektronika a části pod
napětím jsou bezpečně chráněny
dalším krytem proti stříkající vodě a
nechtěnému kontaktu.

Jednoduchá obsluha při provozu.

Velký LC displej zobrazuje zřetelně
všechny provozní parametry a případná
chybová hlášení. Pokud budete chtít
změnit výkon zvlhčovače nebo zkontrolovat servisní interval, tak se jen řiďte
pokyny na displeji, které Vás provedou
potřebnými funkcemi.

Vlhkost kdekoliv ji potřebujete.

Bezdrátové ovládání.

Condair CP3mini je k dispozici s vestavěným ventilátorem pro přímé vlhčení
vzduchu v místnosti nebo výstupem
páry pro vlhčení vzduchu v potrubí.
Model pro přímé vlhčení vzduchu v místnosti je vybaven stavitelnou mřížkou,
kterou si můžete nastavit směr páry
kamkoliv potřebujete.

Volitelné bezdrátové čidlo vlhkosti na
baterie měří vlhkost vzduchu a přenáší
tento údaj do Condairu CP3mini, samozřejmě bez jakýchkoliv drátů. Zvlhčovač
automaticky přizpůsobí výkon podle
požadované hodnoty vlhkosti.

CONDAIR CP3mini
Charakteristika

PR

Vestavěný ventilátor pro přímé vlhčení místnosti

PD

●

Připojení výstupu páry pro zvlhčování vzduchu v potrubí

CP3mini PR

●

Montážní lišta pro snadnou instalaci

●

●

Vstup pro regulační signál

●

●

5-řádkový grafický displej

●

●

Vestavěný PI regulátor vlhkosti

●

●

Autodiagnostický systém

●

●

Programovatelný časovač

●

●

Reálný čas

●

●

Nastavitelné odkalování

●

●

Dálkové hlášení chodu a poruchy

■

■

Hadice pro skryté připojení zvlhčovače

■

■

Regulace bezdrátovým čidlem vlhkosti

■

CP3mini PD

●

Standard

■

Příslušenství

Technické údaje
CP3mini PR2

Napájecí napětí 230V1~/50..60Hz
Napájecí napětí 240V1~/50..60Hz
Napájecí napětí 200V2~/50..60Hz

kg/h

CP3mini PD2

kW

1,6

3,1

kg/h

0,4..2

0,4..4

kW

1,6

3,1

kg/h

0,4..2

0,4..4

kW

1,6
22 m /h

22 m /h

37 dB(A)

37 dB(A)

200 m3

400 m3

3

3

Hmotnost

6.2 kg

Provozní hmotnost

11 kg

Rozměry (Š x V x H)

265 mm x 650 mm x 175 mm

Regulační signály

on/off (24VDC), 0..5VDC,
1..5VDC, 0..10VDC, 0..20mA, 4..20mA
neupravená pitná voda s vodivostí 125..1250 µS/cm

Přípustný tlak vody

1..10 bar

Přípustná teplota vody

1..40 °C

Přípustná teplota okolí

1..40 °C

Přípustná vlhkost okolí

max. 75 % r. v.

Přípustný max. tlak v potrubí

Tabelle noch unvollständig
-0,8..0,8 kPa

Krytí
Shoda

CE, VDE, GOST
PR = pro přímé vlhčení vzduchu v místnosti

vytápění
větrání
chlazení
zvlhčování
odvlhčování
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-0,8..0,8 kPa

IP20

PD = pro vlhčení vzduchu v potrubí

0000000 1001

Kvalita vody

Řešení pro vnitřní klima

3,1

Průtok vzduchu ventilátorem

(návrh)

CP3mini PD4

0,4..4

Hladina akustického tlaku
Max. velikost místnosti
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CP3mini PR4

0,4..2

