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MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS | SERIE B125/250/500

VOCHTBEHEERSING

BRUNE MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS

B125, 250, 500  Mobiele ruimteluchtbevochtigers werkend 

volgens het koudverdampingsprincipe.

OMSCHRIJVING: BRUNE B125
De B125 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger is stekkerklaar, werkt volgens het koudverdampingsprincipe en is geschikt 

voor ruimten tot ca. 145 m3. De in het reservoir aanwezige hoeveelheid water kan bovenop het apparaat worden  

afgelezen. Overbevochtiging is uitgesloten. Er ontstaan geen tochtverschijnselen. Stekkerklaar en is voorzien van een  

milieuvriendelijk vervangingsfilter. De bevochtiger is eenvoudig in onderhoud, veilig en de lucht wordt zowel bevochtigd 

als gereinigd.

Kleur: wit.

OMSCHRIJVING: BRUNE B250
De B250 verplaatsbare ruimteluchtbevochtiger is stekkerklaar, werkt volgens het koudverdampingsprincipe en is 

geschikt voor ruimten tot ca. 500 m3 en is verplaatsbaar (m.b.v. de zwenkwielen) of voor vaste opstelling. Apparaat 

voorzien van elektronische regeling, hygrostaat en niveaumeter. Stekkerklaar met 2-toeren ventilator, speciale water- 

filterschijf, luchtfilter en 25 liter waterreservoir. De behuizing is vervaardigd uit gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal. 

Het apparaat is optioneel verkrijgbaar met een automatische vulinrichting, voor aansluiting op een vaste watertoevoer, 

zodat niet handmatig bijgevuld behoeft te worden.

Kleur omkasting gebroken wit, uitblaasrooster grijs.

OMSCHRIJVING: BRUNE B500
De B500 verplaatsbare professionele ruimteluchtbevochtiger is stekkerklaar, werkt volgens het verdampingsprincipe 

en is geschikt voor ruimten tot ca. 1000 m3. Stekkerklaar en naast een effectieve bevochtiging reinigt de B500 de 

aangezogen lucht tevens van stof d.m.v. een milieuvriendelijk vervangingsfilter. De B500 heeft zwenkwielen en is 

daardoor gemakkelijk verplaatsbaar. Indien het waterniveau te laag wordt, schakelt het apparaat zich automatisch 

uit en geeft een melding op het display. Het milieuvriendelijke labyrintfilter heeft een zeer groot effectief oppervlak 

en laat zich eenvoudig uitwisselen. De bevochtiger wordt geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening, 

een separate vochtsensor, een ingebouwde elektronische hygrostaat en is eenvoudig reinigbaar. Het toerental van de 

ventilator is in 4 stappen regelbaar. Digitale weergave van de gemeten of gewenste relatieve vochtigheid. Het apparaat 

is optioneel verkrijgbaar met een automatische vulinrichting, voor aansluiting op een vaste watertoevoer, zodat niet 

handmatig bijgevuld behoeft te worden (type B500 1799).

Kleur: wit, grijs of antraciet.

TYPE: B125, 250, 500

B125

B250

B500
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MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS | SERIE B125/250/500

VOCHTBEHEERSING

TECHNISCHE GEGEVENS

Type B125 B250 B500

Bevochtigingscapaciteit bij: 25ºC/20% RV kg/h 23 38 60

Geschikt voor ruimten tot max. m3 140 500 1000

Inhoud waterreservoir l 11 25 50

Aansluitspanning V 230V-50Hz

Opgenomen elektrisch vermogen W 25 50 125

Ventilator capaciteit m³/h 150 300/500 max. 800

Afmetingen (BxHxD) mm 440x280x300 600x670x300 755x620x365

Materiaal omkasting kunststof staal/kunststof kunststof

Standaard kleur wit - RAL 9001
grijs/wit - RAL 
9002/9007

wit - RAL 9001

Regeling optionele hygrostaat elektronisch elektronisch

Bediening op apparaat op apparaat afstandsbediening

Geluidsdrukniveau dB(A) 34 34-40 32-44

Waterniveau-indicatie mechanisch elektronisch elektronisch

Filter-type mat schijf mat

Extra luchtfilter nee ja nee

ACCESSOIRES
B250: Voorzien van automatische watervulrichting type B250 2051

B500: Voorzien van automatische watervulrichting type B500WV (kleur wit)

 Uitblaaskap, met aansluiting voor flexibele luchtleiding

KENMERKEN
- Werkend volgens het koudverdampingsprincipe.
- Stekkerklaar.
- B250 en B500 met elektronische hygrostaat.
- B500 met draadloze infrarood afstandsbediening en vochtsensor en ingebouwde digitale hygrometer.
- B125 en B500 “volkunststof”.
- B250 en B500 met zwenkwielen.
- B250 met 2-toeren- en B500 met 4-toeren ventilator.

BRUNE MOBIELE LUCHTBEVOCHTIGERS


