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Sekcja 5 - Specyfikacja techniczna

5.1 Specyfikacja

Opis
Wymiary dł x szer. x wys. 258 x 344 x 335 mm 
Wydajność nawilżania 0-4 litrów 
Zużycie energii elektrycznej 20 W/800W
Maksymalne 
zużycie wody

5 litrów na godzine

Przyłącze zasilania wodą 3/4" gwint wewnętrzny z 
przyłączem do 4 mm

Odprowadzenie skroplin 16 mm wąż przelotowy 50cm
Max wydatek powietrza 600 m3/h
Połączenie kanałowe R200

5.2 Ilustracje
Top Front

Site Back Bottom
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Adiabatyczny nawilżacz HomEvap przeznaczony jest do 
domowych instalacji wentylacji mechanicznej o maksymalnym 
wydatku 600 m3/h. Przefiltrowana woda (Legiosafe®)  
w naturalny sposobów odparowuje na specjalnej matrycy, po 
czym nawilżone powietrze dystrybuowane jest do systemu 
kanałów wentylacyjnych i do podłączonych pomieszczeń. 
Proces nawilżania reguluje bezprzewodowy sterownik 
pomieszczeniowy oraz czujnik kanałowy. Wbudowana 
nagrzewnica PTC kompensuje straty temperatury 
spowodowane procesem odparowania. Obudowa wykonana 
jest z EPP, natomiast matryca z włókna szklanego. 

Zestaw HRQ-HUM-HomEvap-200 zawiera: sterownik 
bezprzewodowy, czujnik kanałowy, nagrzewnicę, filtr 
legionella, matrycę oraz zawór.

Opis

Wymiary

Nawilżacz kanałowy 

HRQ-HUM-HomEvap-200

Przykład oznaczenia
Kod produktu:       HRQ-HUM-HomEvap-200

typ

 Widok z góry Widok z przodu

 Widok z boku  Widok z tyłu

 Widok od dołu

 Odprowadzenie:
 Wąż gumowy Ø15 
 o długości 500mm

 Podłączenie wody:
 gwint 3/4 
 przewód 500mm 

 230V

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Nawilżacz kanałowy

HRQ-HUM-HomEvap-200
Dane techniczne
Maksymalny przepływ powietrza:  600 m3/h
Wydajność nawilżania:   0-4 l
Napięcie:    230 V
Moc:     10 W
Moc z włączoną nagrzewnicą:  810 W
Maks. zużycie wody:   5 l/h
Średnica kanału:    200 mm
Waga:     3 kg

Sposób montażu

Chcąc wpiąć nawilżacz w instalację wykonaną z kanałów EPP 
sugerujemy zakup dwóch dodatkowych króćców nyplowych 
z uszczelką NSL-200 w celu zachowania odpowiedniej 
szczelności całego układu. Standardowo nawilżacz 
wyposażony jest w króćce bez uszczelek.

http://www.alnor.com.pl/

