
W³aœciwoœci

� Wydajnoœæ w zakresie 5-100 kg /h
Mikroprocesorowy uk³ad sterowania
Mo¿liwoœæ grupowania 7 urz¹dzeñ
w jednym systemie klimatyzacyjnym
£atwe programowanie
Czytelny ekran LCD
Autodiagnostyka
Sterowanie typu ON/OFF, stopniowe
lub proporcjonalne
Estetyczny pomieszczeniowy element
nawil¿aj¹cy
R cylindry
Trwa³e elektrody wykonane ze stali
nierdzewnej

pary

ozbieralne

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do BMS
Lance parowe kana³owe o d³ugoœciach:
290, 590, 790, 1000, 1500 mm
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Obszary zastosowañ
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Szpitale
Pomieszczenia komputerowe
Centrale telefoniczne
Przemys³ tekstylny
Drukarnie
Przemys³ papierniczy
Budynki biurowe
Laboratoria
Przemys³ farmaceutyczny
Muzea i galerie
Przemys³ elektroniczny
Pomieszczenia u¿ytecznoœci
publicznej

http://www.conbest.pl


Po otwarciu obudowy ElectroVAP™ MC

zobaczymy wszystko, czego mo¿emy

oczekiwaæ od nowoczesnego, elektrodo-

wego nawil¿acza parowego. Aby sprostaæ

wymaganiom u¿ytkowników, typoszereg

ElectroVAP™ MC oferuje szeroki zakres

wydajnosci od 5 do 90 kg pary /h oraz

prost¹ obs³ugê. Tylko czysta i sterylna

para mo¿e byæ gwarancj¹ utrzymania

wilgotnoœci wzglêdnej na wymaganym

poziomie.

™

Zasada dzia³ania

Mikroprocesorowy uk³ad

sterowania

Czytelny i funkcjonalny

wyœwietlacz LCD

Komunikacja z BMS

Przep³yw pr¹du elektrycznego przez
elektrody zanurzone w wodzie powoduje
wytwarzanie sterylnej, czystej i bezwonnej
pary, która na skutek wytworzonego
w cylindrze nadciœnienia jest przet³aczana
do elementu nawil¿aj¹cego powietrze
(umieszczonego w kanale lub w pomie-
szczeniu). Wytwarzanie pary w urz¹dze-
niu przebiega w sposób ca³kowicie
zautomatyzowany. W³aœciwa przewo-
dnoœæ elektryczna wody w cylindrze,
warunkuj¹ca poprawne funkcjonowanie
urz¹dzenia, jest utrzymywana automaty-
cznie dziêki cyklicznemu przep³ukiwaniu
cylindra wod¹ wodoci¹gow¹. Czêstotli-
woœæ tego procesu jest regulowana
poprzez uk³ad elektroniczny. Dziêki temu
czas pracy cylindrów zosta³ znacznie
wyd³u¿ony. Nawil¿acz wytwarza zawsze
niezbêdn¹ iloœæ pary a¿ do momentu,
w którym mierzona wilgotnoœæ powietrza
osi¹gnie wymagany poziom. Proces
produkcji pary zostaje wznowiony, gdy
czujnik wykryje spadek wilgotnoœci
powietrza poni¿ej zadanego poziomu.

ELMC wyposa¿ony jest w mikroprocesor
odpowiedzalny za sterowanie iloœci¹
produkowanej pary i d³ugotrwa³e
u¿ytkowanie cylindrów.
Jest urz¹dzeniem bardzo uniwersalnym,
mo¿e byæ sterowany sygna³em z higro-
statu, czujnika wilgotnoœci lub sygna³em
z zewnêtrznego uk³adu sterowania.
Nawil¿acz mo¿e byæ wyposa¿ony
w sterowanie typu ON/OFF lub ci¹g³e
typu proporcjonalnego.

Czytelny wyœwietlacz LCD pokazuje
aktualny stan pracy nawil¿acza.
Trzystopniowe menu informuje o
aktualnej wydajnoœci, konfiguracji oraz
daje mo¿liwoœæ zmiany parametrów pracy
urz¹dzenia. ElectroVAP MC dziêki
przejrzystemu menu jest niezwykle ³atwy
w uruchomieniu i konfiguracji.

Uk³ad sterowania umo¿liwia sygnalizacjê:
stanu pracy urz¹dzenia,
awarii urz¹dzenia,
koniecznoœci wykonania czynnoœci
obs³ugowych (czyszczenie cylindrów)

Istnieje dodatkowo mo¿liwoœæ
zastosowania z³¹cza RS 485.
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Specyfikacja
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w pe³ni konfigurowalne, nowoczesne

urz¹dzenie z informacj¹ o statusach

pracy i b³êdach

sterowanie mikroprocesorowe

podœwietlany ekran LCD

³atwe i przejrzyste menu

system ostrze¿eñ z wyjœciami

sterowanie proporcjonalne oraz ON/OFF

ró¿ne konfiguracje sterowania

dopuszczalne ciœnienie w kanale

do 2000Pa

cykliczne przep³ukiwanie cylindrów

celem

przystosowany do wody

wodoci¹gowej lub

szeroki zakres przewodnoœci

wody

proste pod³¹czenie zasilania wodnego

10 modeli o zakresie wydajnoœci

5-90 kg/h

mo¿liwoœæ ograniczenia maksymalnej

system "Anti-foaming” wyd³u¿aj¹cy

¿ywotnoœæ cylindrów

doskona³y dostêp serwisowy

do urz¹dzenia

cylindry nierozbieralne

lub w opcji

zawór spustowy o du¿ej œrednicy,

lance kana³owe o wymaganej d³ugoœci

³atwa instalacja

certyfikaty PZH, WRC, CE, UL i CSA

styczni-

kowymi typu N/O i N/C wskazuj¹cymi:

stan produkcji pary

koniecznoœæ czynnoœci serwisowych

stan awarii

proporcjonalnego, obejmuj¹ce:

kompletny uk³ad z czujnikiem

wilgotnoœci DEVATEC

z kart¹ sterowania proporcjonalnego

i wbudowanym regulatorem (czujnik

dostarczany przez instalatora)

z kart¹ sterowania proporcjonalnego

(konieczny sygna³ z zewnêtrznego

regulatora)

ograniczenia wytr¹cania kamienia

zmiêkczonej

30-1000 µS/cm

wydajnoœci do 50%

rozbieralnej

z systemem samooczyszczania

�

�

�

�

�

�

Przystosowany do

ka¿dego rodzaju wody

Wszystkie jednostki przystosowane
s¹ do szerokiego zakresu jakoœci wody,
zaœ oprogramowanie zawiera system
anti-foaming pozwalaj¹cy na d³u¿sze
u¿ytkowanie cylindrów. Wszystkie
cylindry wyposa¿one s¹ w elektrody
wykonane ze stali nierdzewnej, co
przed³u¿a ich trwa³oœæ.
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£atwa instalacja i obs³uga

£atwy serwis

Element nawil¿aj¹cy

Wybrane referencje

Inne produkty DEVATEC

ElectroVAP MC jest przystosowany do
monta¿u na œcianie lub na ramie monta-
¿owej. Instalacja jest bardzo prosta i ogra-
nicza siê do pod³¹czenia zasilania
elektrycznego, wodnego oraz odprowa-
dzenia do kanalizacji. Czynnoœci serwisowe
s¹ u³atwione dziêki dobremu dostêpowi do
cylindrów. Je¿eli urz¹dzenie jest wyposa-
¿one w pomieszczeniowy element nawil¿a-
j¹cy, jest on standardowo dostarczany
z przewodem elastycznym o zmiennej
d³ugoœci.

Nawil¿acze ElectroVAP™ MC zaprojekto-
wano tak, aby zmniejszyæ do minimum
czynnoœci obs³ugowe. W zale¿noœci od

jakoœci wody,
cylindry wymagaj¹
okresowej wymiany
lub czyszczenia.
By to zrobiæ,
wystarczy od³¹czyæ
zasilanie wodne
i wymontowaæ
cylinder.
Opcjonalnie dostê-
pne s¹ cylindry roz-
bieralne, co umo-
¿liwia oczyszczenie

cylindra z osadu. Zapewniamy dostawy
wszystkich czêœci zamiennych oraz pe³ne
doradztwo.

Element nawil¿a-
j¹cy CVMC pozwala
zastosowaæ ELMC
bezpoœrednio w
pomieszczeniu,
w którym nie ma
kana³ów.

• Biurowiec DAEWOO W-wa
• Biurowiec Flanders Business Park

W-wa
• Biurowiec Ursynów Business Plan

W-wa
• Biurowiec Fererro

przy ul. Wiertniczej W-wa
• Biurowiec Green Park W-wa
• Biurowiec UBC W-wa
• Biurowiec Microsoft W-wa
• Siedziba firmy TELEFONIKA S.A.
• Zak³ady Przemys³u Tytoniowego

PHILIP MORRIS w Krakowie
• Klinika Akademii Medycznej

ul. Banacha w Warszawie
• Telekomunikacja Polska S.A. w £odzi
• Filharmonia w Bia³ymstoku
• Muzeum Narodowe w Krakowie
• Fabryka Knauf Pack w ¯yrardowie
• Fabryka Schnaider w Bukownie
• VALEO w Skawinie
• Hotel IBIS w Warszawie
• Hotel Prezydent w Samarkandzie

™

• Hotel Palace w Warszawie

Kompaktowe

nawil¿acze ELC

o wydajnoœci

od 1 do 4 kg pary/h

stanowi¹ uzupe³nienie

typoszeregu ELMC;

do zastosowañ

w ma³ych instalacjach

klimatyzacyjnych.

Dystrybutory pary

technologicznej

Kompletny uk³ad

dystrybucji pary

z uk³adem sterowania

do wykorzystania w

klimatyzacji.

System nawil¿ania

wodnego

FOG SYSTEM

Energooszczêdny

system do

bezpoœredniego

nawil¿ania du¿ych

pomieszczeñ,

jak i powietrza w

kana³ach i centralach.

Nominalna Napiêcie Pr¹d Moc Wymiary Masa urz¹dzenia
wydajnoœæ zasilaj¹ce nominalny elektryczna (Szer x Wys x G³)

pary
(kg/h) (V) (A) (PN, kW) (mm) (kg) (kg)

ELMC5 5 230 15 3.3 1 470x540x215 15 23

ELMC8 8 400 8 5.5 1 470x540x215 15 23

ELMC10 10 400 10 7.7 1 470x540x215 15 23

ELMC15 15 400 15 10.4 1 545x675x270 22 37

ELMC20 20 400 26 18 1 545x675x270 22 37

ELMC30 30 400 33 23 1 545x675x270 22 37

ELMC40 40 400 40 27.7 2 840x675x270 30 60

ELMC50 50 400 50 34.6 2

ELMC60 60 400 60 41.5 2

Model Iloœæ
cylindrów suchego pe³nego

840x675x270 30 60

840x675x270 30 60

ELMC90                100                       400                     90                    62.4                      3 1070x675x270                45                      90

Dystrybutor regionalny:

Gwarancja 2 lata!

Atesty
Wraz z nawil¿aczami dostarczane s¹

wymagane na polskim rynku atesty:

deklaracja zgodnoœci

z Polskimi Normami

atest higieniczny wydany przez

Pañstwowy Zak³ad Higieny
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