TB500 luchtbevochtiger
Professioneel
met de grootste capaciteit!
Met een ongeëvenaarde tankinhoud van maar liefst
50 liter kan hij lange tijd de lucht bevochtigen zonder
vele navullingen tussendoor. Zeer geschikt dus voor
museums, kantoren, kerkgebouwen en noem maar
op.
De luchtbevochtiger heeft een zeer functionele
elektronische bediening door middel van een panel
op het toestel en ook is er een infrarood
afstandsbediening. Voor het panel is er een
bedieningsslot zodat onbevoegden de instellingen
niet
kunnen
wijzigen.
De
nauwkeurige
hygrostaat houdt de luchtvochtigheid exact op
het ingestelde en gewenste niveau.
De TB500 is een koudwater luchtbevochtiger
en bevochtigt de lucht door de droge lucht door een
vochtfilter te blazen. Het enorme vochtfilter van de
TB500 wordt vochtig gehouden door een uniek
irrigatiesysteem dat het water uit het reservoir
omhoog pompt en van boven af het filter
besprenkelt. Op deze manier blijft het gehele filteroppervlak gelijkmatig vochtig en de efficiency van
het filter is hierdoor 100%. Koudwater-bevochtiging
is een natuurlijke manier van bevochtiging en heeft
een reinigende werking. Het brengt geen kalk in de
lucht en overbevochting of condensering is niet
mogelijk.
Naast vervangingsfilters en een toevoerset voor
permanente watertoevoer is het ook mogelijk om
een UV-filter, BIO-filter en een kalk-omvormer toe te
voegen aan de bevochtiger om het reservoir
hygiënisch schoon te houden van kalk, schimmels,
algen en de meeste bacteriën.
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TB500 luchtbevochtiger art. 3011160
Techniek:
koudwater
Netspanning:
230v/50 Hz
Max. vermogen:
125W
Capaciteit:
62l/24 uur bij 25°C/RV 20%
Inhoud reservoir:
50 liter
Luchtcapaciteit:
max. 900 m3/uur
Max. ruimte(advies): 350 m2
Geluid:
32 tot 44 dBA
Bediening:
panel en op afstand
Hygrostaat:
ja, elektronisch
Wateraansluiting:
optioneel
Werkingsstanden:
4
Plaatsing:
verrijdbaar
Gewicht:
21 kg
Afmetingen:
(hxbxd) 620x755x365 mm
Behuizing:
kunststof, grill: kunststof
Kleur:
wit
Garantie:
2 jaar
Normering:
CE
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