
                                                                                  MNL-BLUE S® Ultrasone Luchtbevochtiger

Comfortabel en decentraal inzetbaar. 

Een prettig klimaat is nu eenvoudig te realiseren met de MNL-BLUE-S® ultrasone luchtbevochtiger.    
Deze ultrasone luchtbevochtiger is de eerste telg uit de nieuwe BASIC lijn. Waarbij basic alleen naar 
de uitvoering verwijst want verder is de MNL-BLUE-S® uiteraard van alle comfort voorzien. 

Het begint direct al met het installatiegemak, of eigenlijk “plaatsingsgemak”. Plaats de MNL-BLUE-S® 
liefst centraal in de ruimte, netspanning aansluiten, de leidingen voor de water toe- en afvoer insteken 
en u bent klaar voor gebruik. Met een enkele schakelaar kiest u voor direct vernevelen terwijl u met 
een optionele hygrostaat de unit volautomatisch kunt laten werken. Vanzelfsprekend wordt het water 
automatisch bijgevuld. U heeft hier geen omkijken meer naar.

Hoeveel vocht er aan een ruimte dient te worden toegevoegd is afhankelijk van meerdere factoren.     
Toch kan gemiddeld genomen worden gezegd dat de MNL-BLUE-S® geschikt is voor ruimtes tot       
ca 150-200m³. Mocht er onverhoopt te weinig vocht worden toegevoegd, is de capaciteit eenvoudig   
uit te breiden met een tweede MNL-BLUE-S®. 

Omdat de MNL-BLUE-S® voor de wateraansluiting uitsluitend flexibele leidingen gebruikt, zijn deze 
eenvoudig en gemakkelijk uit het zicht weg te werken, bijvoorbeeld achter een zogenaamde holle plint.

Voor serverruimte, clean-room, kantoor of laboratorium, kortom overal waar bevochtiging een 
essentieel onderdeel is voor de juiste luchtkwaliteit, worden onze luchtbevochtigers ingezet.                  
Ook in print-shops, productiebedrijven, musea en fotostudio's bent u met de MNL-BLUE-S® verzekerd 
van een efficiënte luchtbevochtiger. Tevens draagt de juiste luchtvochtigheid in de vitrine van groente, 
fruit, kaas en noten bij aan een hogere kwaliteit en een frissere uitstraling en verkoop van uw product.

Het gebruik van osmose-water staat garant voor een lange levensduur van de MNL-BLUE-S® en zorgt
er tevens voor dat kalk en tot 99% van alle bacteriën worden afgevangen en niet worden verneveld.
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       De voordelen op een rij;                                                                                                                    

• Uw eigen comfortabele klimaat                                   

• Eenvoudig te plaatsen 

• Uitsluitend flexibele leidingen 

• Zeer eenvoudige bediening 

• Aansturing handmatig of via                                                                           
een externe hygrostaat

• Ideaal voor lokale oplossingen                    
en regelbaar per unit/vertrek

• Praktisch onzichtbaar op te stellen                 voorbeeld opstelling, (achter de bank)               

Technische specificaties van de MNL-BLUE-S®

Afmetingen (h x d x b) 245 x 255 x 490 mm

Minimaal benodigd vloeroppervlak (d x b) 190 x 440 mm

Gewicht 5.0Kg

Voedingsspanning  90-264VAC   50-60 Hz

Maximaal opgenomen vermogen 85 Watt

Waterdruk aanvoer 0,5-5 bar

Watertoevoerleiding 1/4 inch (snelkoppeling)

Waterafvoerleiding 3/8 inch (snelkoppeling)

Opbrengst bij vrije uitblaas 13,2 Liter/24uur

Druppelgrootte < 5 µm

Omgevingstemperatuur 0,5°C tot 40°C

Luchtverplaatsing vrije uitblaas ongeremd luchtvolume 18 m³/h

Maximaal Geluidsniveau 28 dB(A) (1 meter)

Aansturing Handmatig / Hygrostaat (optioneel)


