
MAJHEN  IN  ZMOGLJIV

Kompaktni parni vlažilnik
Condair RM

Vlaženje, razvlaževanje in 
hlajenje z izhlapevanjem



Kompaktni parni vlažilnik Condair RM je 
bil posebej zasnovan za higienske rešitve 
vlaženja, kjer je prostor omejen. 

Uporaba pare zagotavlja higienično vlaženje 
brez bakterij. Kompaktna konstrukcija 
omogoča vgradnjo tudi v majhne jaške 
z omejenim prostorom.

Vstopni zrak

Condair RM

Odporni parni vlažilnik 
v kompaktni velikosti

Storitvam prijazna zasnova
Zasnova naprave Condair RM omogoča, da se vsa 
vzdrževalna dela izvajajo spredaj. To pomeni, da lahko 
sistem servisirate tudi v primerih, ko je prostor omejen 
ali je dostop mogoč le s sprednje strani.

Kompaktne dimenzije
Zaradi izjemno kompaktnih dimenzij se lahko naprava 
Condair RM uporablja tudi v primeru omejenega 
prostora ali v sistemih, kjer je treba naknadno vgraditi 
vlažilno enoto.

Stranski priključek in pritrditev na tla
Če zaradi konstrukcijskih razlogov parnega vlažilnika 
ni mogoče priključiti prek spodnjega izpusta, je na 
voljo dodatni montažni komplet.

Krmilnik na dotik za natančen nadzor
Grelni elementi naprave Condair RM so hibridno krmiljeni. 
Za to vrsto regulacije sta značilni dolga življenjska doba in 
zanesljivost delovanja.

Obdelava vode (neobvezno)
Da bi skrajšali vzdrževalne intervale in na 
splošno preprečili nastajanje apna med 
proizvodnjo pare, se lahko uporablja 
naprava za obdelavo vode.

Popolna integracija v sisteme za upravljanje stavb

470 mm

350 mm

Blok za paro, ki ga je mogoče čistiti
Parni blok je opremljen z ergonomskimi sponkami, 
ki omogočajo odpiranje in čiščenje parnega bloka 
v le nekaj preprostih korakih.



Tehnični podatki
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Razdelilnik pare [1]

Cev za porazdelitev pare [2]

Ventil mrežastega filtra [3]

Kartuša filtra [4]

Odtočna cev [5]

Odprti lijak z ločilnikom vode [6]

Večjezična, uporabniško vodena menijska struktura Raven programa, storitev in informacij

Programiranje ure v realnem času in časovnika

Različni krmilni signali (0-10 V itd.)

Priključna sponka za vmesnik RS485 s protokolom Modbus 

Material za namestitev (stenska montaža)

Rezervoar iz kompozitnih vlaken

Črpalka za izpihovanje

Komplet za pritrditev na tla 

Kartuša filtra

Zaslon na dotik

Možnosti

Dodatna oprema

Standardna različica

RM 2 RM 4 RM 6 RM 8

230 VAC / 1-fazni / 50–60 Hz kg/h 2,0 4,0 6,0 8,0

400 VAC / 3-fazni / 50–60 Hz kg/h - - 6,0 8,0

PN (maks.) kW 2,0 3,5 5,0 6,5

Mere (Š × V × G) mm 470 x 350 x 150

Obratovalna masa kg 12,9 12,9 12,9 12,9

Skladnost CE, VDE, DVGW
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