
Nawilżacz LBE 250A / 500A dla optymalnego
powietrza

Nawilżacz powietrza zapewnia stałą i optymalną wilgotność powietrza w
mieszkaniach i salonach, regulowaną w zakresie od 40% do 60% wilgotności
względnej.

Charakterystyka:

Unikalne nawilżanie powietrza oparte na naturalnym procesie parowania (nawilżanie adiabatyczne)●

Aktywne nawilżanie powietrza w pomieszczeniu i dogrzewanie powietrza w salonie●

Najniższe możliwe zużycie energii do nawilżania●

Wysokiej jakości uzdatnianie wody dzięki zastosowaniu filtra wody i odwróconej osmozy.●

Higienicznie bezpieczna, ponieważ woda jest uzdatniana światłem UVC, aby zapobiec tworzeniu się●

bakterii i zarazków (brak tworzenia się ozonu!).
Higienicznie nieszkodliwy, potwierdzony niezależnymi zewnętrznymi raportami higienicznymi●

Opcjonalnie z nagrzewnicą elektryczną lub nagrzewnicą wodną●

Łatwa obsługa●

Dostarczone urządzenie jest gotowe do podłączenia●

Do montażu w centralnej instalacji wentylacyjnej, również do doposażenia●

Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego TF1.
Interfejs do zewnętrznego połączenia Modbus2.
Zintegrowane czujniki do automatycznego nawilżania, gdy tylko wykryty zostanie przepływ3.
powietrza

 

Atest higieniczny: (HIGIENE INSTITUT DES RUHRGEBIETS) 
Konstrukcja spełnia wymagania higieniczne zgodnie z wymaganiami
VDI 6022, VDI 3803, SWKI VA104-01 i ÖNORM H 6021 zgodnie z
przeprowadzonymi ocenami higienicznymi. 
Certyfikat możesz sprawdzić tutaj.

40 -60% wilgotność w pomieszczeniu jest niezbędnym czynnikiem komfortu:
Wiadomo, że wilgotność względna pomiędzy 40% a 60% to idealny obszar we wnętrzu z punktu
widzenia higieny i ochrony naszego zdrowia.
Wilgotność względna poniżej 40% może prowadzić do wysuszenia błon śluzowych, a tym samym do
zwiększonej podatności na przeziębienia, ponieważ suche powietrze osłabia funkcję czyszczenia

http://www.pasywny-budynek.pl/uploaded/File/W-351037e%20-%20Certyfikat_LBE250A-LBE500A.pdf


powierzchni tchawicy.
Zbyt wilgotne powietrze może, w zależności od pory roku, sprzyjać rozwojowi pleśni w
pomieszczeniach w perspektywie średnio- i długoterminowej. W zależności od pory roku jest to
ponad 60% latem i ponad 50-55% zimą.
Optymalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu dla ochrony naszego zdrowia wynosi od
40% do 60% i w obecnych czasach nie jest bez znaczenia dla ochrony przed infekcjami.
 
PICHLER LBE 250A

powierzchnie mieszkalne od 60 m² do 250 m²●

maksymalny osiągalny przepływ powietrza: 350 m³/h●

z nagrzewnicą wodną lub elektryczną nagrzewnicą PTC;●

montaż naścienny●

 
PICHLER LBE 500A

powierzchnie mieszkalne od 150 m² do 400 m²●

maksymalny osiągalny przepływ powietrza: 500 m³/h●

z nagrzewnicą wodną lub elektryczną nagrzewnicą PTC;●

montaż naścienny●

Zobacz szczegóły i dane techniczne w folderze - do pobrania.
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