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Volitelné příslušenství
· Externí hygrostat
· Bio-filtr
· Osvěžovací kapalina

Waterfresh

Brune B125, přenosný
profesionální zvlhčovač
vzduchu
Zejména v zimě klesá relativní vzdušná vlhkost v uzavřených
a vytápěných místnostech velmi rychle pod ideální hodnotu.
Vzduch v přetopených a suchých místnostech potřebuje tento
deficit vyrovnat a vytahuje vlhkost ze svého okolí.

Květiny, vybavení, starožitnosti, obrazy, hudební nástroje a knihy
mohou být zničeny příliš suchým vzduchem (např. praskliny
z přerušení atd.) a ztratí tak značnou část své hodnoty.
Elektrostatické nabíjení může způsobit drahé selhání
v počítačových sálech a ústřednách.

Přístroje této řady představují všestranné kompaktní zařízení.
Zařízení se dodává připravené k okamžitému použití a ohromí
zejména příjemně tichým a úsporným provozem. Nízká hmotnost
umožňuje snadné přemisťování a velkorysý 10 l zásobním na vodu
z nich činí ideální zařízení pro nepřetržitý provoz.

Použitím principu přirozeného odparu je vyloučeno převlhčení,
srážení vody a tvorba vápenných usazenin na vybavení a nábytku.

Vzduch je veden přes zvlhčovací rohož, zvlhčen a dále čištěn od
hrubých prachových částic. Tak přístroje nejen chrání cenné
vybavení před suchým vzduchem, ale rovněž poskytují vhodné
prostředí pro život a práci.

Jejich kompaktní velikost ve spojení s externím hygrostatem
umožňuje rovněž snadnou instalaci v prosklených vitrínách,
prodejních pultech, skříních a humidorech.

Zvlhčovač B125 je vhodný pro prostory do 60 m2.

V prostorech do 140 m3 zajistí perfektní vlhkost a svým přitažlivým
designem se hodí do jakéhokoliv prostředí. Na rozdíl do B 120 je zde
ukazatel vodní hladiny na horní straně přístroje a vypínač je umístěn
na boční straně.
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Klíčové vlastnosti
· Kompaktní  design
· Inteligentní modulární konstrukce pro snadnou údržbu
· Jednoduchá obsluha
· Snadná regulace provozu

Použití
· Kanceláře
· Humidory
· Prodejní pulty a vitríny

Technické údaje
Napájení V 230 (50Hz)
Příkon W 25
Odpařovací výkon
při 25°C, 20% r.h.

g/h max. 950

Doporučené prostory
60 m2
140 m3

Velikost filtru mm 880x148x12
Objem nádrže na vodu l 11
Hlučnost dB(A) 34
Hmotnost kg 4,5
Rozměry šířka x výška x hloubka mm 440x281x300
Barva bílá


