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ULTRASOON LUCHTBEVOCHTIGERS | SERIE RB/P-D

VOCHTBEHEERSING

AIRWIN LUCHTBEVOCHTIGERS

 RB/P-D  Ultrasoon luchtbevochtigers voor ruimte toepassing. 

OMSCHRIJVING: AIRWIN RB/P-D 
De Airwin Ultrasoon luchtbevochtigers bieden u een compacte manier van bevochtigen. Door middel van ultrasone trillingen wordt een fijne waternevel 

gevormd, die vervolgens snel in de lucht zal verdampen. De serie RB/P is voorzien van een ventilator die de nevel in de ruimte verspreidt.

Een ultrasone luchtbevochtiger is een adiabatische luchtbevochtiger en koelt de lucht ook af. Kenmerkend is het zeer lage energieverbruik. Vooral 

voor technische processen en de opslag van gevoelige of bederfelijke goederen zijn relatieve vochtigheden binnen krappe toleranties van belang. 

AIRWIN® bevochtigers worden met veel succes toegepast in onder andere: elektro-industrie, computerkamers, cleanrooms, laboratoria, ziekenhuizen, 

drukkerijen, kaasmakerijen, musea, leer-en textielindustrie, kantoren en dergelijke. 

Een ultrasoon luchtbevochtiger moet worden gevoed met omgekeerd osmosewater (<20 μS/cm). De bevochtiger is op verschillende manieren 

regelbaar; aan/uit, tweetraps of zelfs volledig modulerend en werken op een 48 V-50 Hz wisselspanning, zodat ook een transformator nodig is. De 

serie RB/P-D2....16 voor toepassing als ruimteluchtbevochtiger. Beschikbare capaciteiten: 1-8 kg/h. Standaard voorzien van automatische spoel- en 

leegloopfunctie (AquaDrain) ter voorkoming van kans op legionella. 

TYPE: RB/P-D
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TECHNISCHE GEGEVENS
Type Bevochtigingscapaciteit kg/h Voedingsspanning V/Hz Opgenomen vermogen VA Gewicht Afmetingen HxBxD (mm)

RB/P-D2 1

48V - 50HZ

110VA 7 kg 180x470x290

RB/P-D4 2 180VA 9 kg 180x470x290

RB/P-D6 3 240VA 11 kg 180x580x290

RB/P-D8 4 310VA 13 kg 180x680x290

RB/P-D10 5 370VA 15 kg 180x770x290

RB/P-D16 8 620VA 21 kg 180x840x290

WERKING
Water wordt door ultrasoontrillingen van 1.7 MHz in aerosolen van ± 1 μm verstoven. De interne ventilator brengt de waternevel vanuit de  

bevochtiger direct in de lucht waar deze verdampt.

OMSCHRIJVING
De AIRWIN® RB/P-D is uit corrosie bestendig RVS en kunststof opgebouwd. De unit is af fabriek volledig bedraad. Alleen water en stroom moeten op 

locatie worden aangesloten. 

In de volgende beveiligingen is voorzien: oververhitting, overloop, droogloop en piekspanning. Voor terugkoppeling naar een GBS-systeem heeft de 

bevochtiger een potentiaal vrije bedrijfsmelding.

REGELING
AIRWIN® ultrasone bevochtigers zijn altijd direct bedrijfsgereed, zonder extra opwarm- of afkoelperiode. 

De volgende aansturingen kunnen direct aangesloten worden:

•  Traploos regelbaar (proportioneel) door geïntegreerde signaal-omzetter (alle bekende regelsignalen zoals 0....10V, 4....20mA, etc).

• Regeling met 1 traps hygrostaat

• Regeling met 2 traps hygrostaat

ALGEMENE INFORMATIE
Voedingswater:  Osmosewater (<20 μS/cm) of demiwater; voordruk: 1-8 bar

Voedingsspanning: 48V - 50Hz

Omgevingscondities: 5 - 45◦C; <90% RV

ACCESSOIRES
- RVS wandconsoles

- Transformatoren 230V/48V-50Hz in stalen behuizing (IP23), primair en secundair gezekerd, voorzien van werkschakelaar

- Ruimtehygrostaat HSC120 wandmontage

HYGIËNE
Het AquaDrain systeem spoelt de watertoevoer leiding, leegt het waterreservoir van de RB/P-D cyclisch en na stilstand of stroomuitval. De lucht 

wordt hierdoor altijd met schoon water bevochtigd, zonder gevaar voor legionella. AquaDrain is een ingebouwd spoel- en wateringsprogramma dat 

in combinatie met de kiemdodende werking van de hoogfrequente ultrasoon golven voor grote hygiënische zekerheid zorgt.

AIRWIN LUCHTBEVOCHTIGERS


