Parni vlažilnik zraka BONECO 2231
Parni vlažilnik uparjuje vodo s pomočjo grelca, v katerem je posebna žogica, ki med delovanjem
naprave razbija vodni kamen in preprečuje nalaganje le-tega na stene grelca. Vlažilnik zraka odlikuje preizkušena tehnologija, ki zahteva minimalno vzdrževanje. Moč vlaženja je dvo-stopenjsko
nastavljiva. Vlažilnik ima vgrajen mehanski higrostat, ki nadzoruje nivo zračne vlage v prostoru.
Tehnični podatki:
mere naprave
teža
poraba energije
primeren za prostore
kapaciteta vlaženja
velikost posode za vodo

368 x 190 x 285 mm
1,8 kg
400 W
do 125 m3 / 50 m2
od 400 do 550 g/h
4,0 l

HLAPILNI VLAŽILNIKI ZRAKA
Hlapilni vlažilniki zraka so opremljeni s posebno hlapilno kaseto, ki zaradi svoje strukture učinkovito vpijajo vodo. Ventilator
posesa oz. potisne suh zrak skozi mokro kaseto in ga navlaženega odvede nazaj v prostor. Zaradi fizikalnih lastnosti zrak
lahko sprejme optimalno količino vlage, glede na svojo temperaturo. Dodatno uravnavanje zračne vlage s higrostatom zato
ni potrebno. Hlapilni vlažilniki za svoje delovanje porabijo zelo
malo električne energije, saj je energija za izhlapevanje vode
vzeta iz zraka.

Hlapilni vlažilnik zraka Air-O-Swiss 2441
Vlažilnik zraka AOS 2441 zagotavlja optimalno zračno vlago s hlapilnim načinom vlaženja. Ta
način vlaženja ne more preseči zgornje normalne meje optimalne relativne zračne vlage, zato ne
potrebuje dodatnih naprav za kontrolo vlaženja (higrostat). Vlažilnik za svoje vlaženje uporablja
posebno hlapilno kaseto pritrjeno na plovec, ki je ves čas optimalno v stiku z vodo. Ob prehodu
suhega zraka preko te vlažne kasete pa le-tega navlaži. Za optimalno higieno je naprava opremljena z anti-bakterijskim sistemom - ISS paličico. Vodo, potrebno za delovanje vlažilnika vlivamo
v napravo z vrha, zato prenašanje naprave ni potrebno. Vlažilnik zraka AOS 2441 je bil nagrajen
za vrhunsko oblikovanje - z nagrado »red-dot«.
Tehnični podatki:
mere naprave
teža
poraba energije
primeren za prostore
kapaciteta vlaženja
velikost posode za vodo
glasnost naprave
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320 x 320 x 400 mm
3,8 kg
20 W
do 100 m3 / 40m2
do 220 g/h
3,8 l
25 dB(A)
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