Ceník

Platný od 1.4.2018

VODNÍ ZVLHČOVAČE VZDUCHU

Rozstřikovací - rotační (zařízení určené k zavěšení pod strop)
MODEL

Vlhčící výkon

Elektro
připojení
230V /140W
400V / 160W

Rozměry [mm]

 / výška
540/280
620/390

DG 4
4kg / h
DG 8
8kg / h
Příslušenství (1) pro DG4, DG8 :
Motorový ochranný spínač
Redukční ventil – pouze pro DG4
Příslušenství (2) pouze pro DG 8 :
2) Rozvodná řídící skříňka NR, včetně doběhového relé a ochranného motor. spínače
+ Řídící hygrostat „Hygroswitch“ (35-90% rH)

Cena
Kč
43.300
99.100
4.600
4.900
19.800
Hygrostaty

Všechny kombinace příslušenství jsou uvedeny pro použití pouze jednoho zvlhčovače, pro více zvlhčovačů cena na vyžádání.
Zvlhčovače DG4 ,DG8 jsou dodávány včetně závěsných řetízků.

Rozprašovací – vakuové trysky
MODEL

Vakuová tryska VN

Vlhčící
Připojení
výkon
Voda/vzduch
8L/h

6/4 mm

Cena
Kč
ceny na dotaz

Vakuový ventil VV8

pro max. 8 trysek,
2x10m

ceny na dotaz

Pilot ventil PV

pro max. 16 trysek,
2x20m

ceny na dotaz

Řídící jednotka CU-1

pro max. 16 trysek

ceny na dotaz

Hygrostat „HG-mini“

30-95%rH
Příslušenství : spojovací hadice, T-kus, vodní a vzduchový filtr

ceny na dotaz

Zvlhčování – chlazení

(instalace do VZT)

Ceny na vyžádání

Hygromatik LPS – low pressure system
- adiabatické vlhčení
- adiabatické chlazení
- šetrný k okolnímu prostředí
(velmi nízká spotřeba el. energií)
- hygienický provoz
(není potřeba přidávat žádnou chemii)
- jednoduchá instalace

1- čerpadlová sestava
2- přívod vody (demineralizovaná)
3- modulární stěna (VORTEX)
4- kontrolní otvor
5- odlučovač kapek
6- servisní dveře, zvlhčovací komora
7- odvod kondenzátu
8- SPS regulace

- výkon 4 - 110L/hod

Tělo

Tryska

Modulární stěna VORTEX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hygromatik HDS – high pressure system
- adiabatické vlhčení
- adiabatické chlazení
- šetrný k okolnímu prostředí
(velmi nízká spotřeba el. energií)
- hygienický provoz
(není potřeba přidávat žádnou chemii)
- jednoduchá instalace

- výkon 46 - 520L/hod

Ceny jsou doporučené pro konečného odběratele, bez DPH,
ze skladu AB Klimatizace s.r.o. Brno.
Přeprava na účet odběratele nebo dle dohody.
Změny cen a technického provedení vyhrazeny. Všechny
dříve vydané ceníky se tímto stávají neplatnými.

Dodavatel :
AB Klimatizace, s.r.o.Bráfova 9a, 616 00 Brno
tel.: 5 4121 5445
e-mail: info@abklimatizace.cz
http://www.abklimatizace.cz
http://www.hygromatik.info
© AB Klimatizace – zvlhčovače DG/trysky/vodní 4/2018

