
De MNL-ST3

De  MNL-ST3  is  de  nieuwste  Ultrasone
luchtbevochtiger  van Micronevel. Het is de opvolger
van de zeer succesvolle ULM ST2 series die reeds
jaren ons “betrouwbare werkpaard” was. Ondanks de
compactheid  is  hij  leverbaar  in  verschillende
capaciteiten  van  3  tot  8,5  liter  per  uur.  Door
luchtbevochtigers  in  cascade op  te  stellen  kan
eenvoudig  aan  een  grotere  vochtvraag  worden
voldaan.  De  MNL-ST3 is  ontworpen  en  gebouwd
volgens  onze  laatste  technische  inzichten  met  als
uitgangspunt  veelzijdigheid  en  gebruiksgemak.  Die
veelzijdigheid wordt benadrukt  door de oerdegelijke
Harsh Environment  behuizing  en de  bedrijfszekere
afwerking.  De  MNL-ST3  is  daardoor  inzetbaar  op
nagenoeg  elk  werkgebied.  Het  gebruiksgemak  zit
hem in een aantal  slimme technische oplossingen.
Zo  is  de  MNL-ST3  uitgerust  met  een  ingebouwde
Meanwell  voeding,  die  de  door  MicroNevel  nieuw
ontwikkelde  ceramische  piëzo  trilelementen  van
spanning voorzien. Deze combinatie zorgt ervoor dat
de  trilelementen  vanaf  nu  (dmv.  0-10V  /  4-20mA)  proportioneel  regelbaar  zijn  en  dat  de  gemiddelde
levensduur van 10.000 uur vaker gerealiseerd zal  worden. Daarnaast is de MNL-ST3 voorzien van een
functie waarbij de nevelopbrengst  ook nog eens  eenvoudig is in te stellen.  Tevens is de luchtbevochtiger
naar wens te programmeren door onze productspecialisten om zo te voldoen aan speciale gebruikerseisen.

Hoe werkt het

Bij ultrasone luchtbevochtiging, wordt er door een ceramisch piëzo
trilelement  net  onder  het  wateroppervlak  een  ultrasone  trilling
geproduceerd.  Deze  trilling  veroorzaak  net  boven  het
wateroppervlak een fontein van druppels. Door de zwaartekracht
vallen  de  grotere  druppels  terug  in  het  waterbasin.  De  kleine
druppels worden door de luchtstroom meegenomen. Door gebruik
te maken van een "druppelvanger" worden alleen de microscopisch
kleine  druppels  van  1-5µm  naar  de  mistverdeellans
getransporteerd.  Deze  techniek  is  bovendien  energiezuinig,
duurzaam  en  hiermee  het  alternatief  voor  de  vervanging  van
bijvoorbeeld stoombevochtiging.  
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Omgekeerd Osmose-water

De MNL-ST3 werkt volgens een beproefde luchtbevochtigingstechniek waarbij omgekeerd
osmosewater aerosol wordt gemaakt. Dit water zorgt er niet alleen voor dat kalk, bacteriën
en andere verontreiniging aan het te vernevelen water word ontrokken, maar draagt ook bij
aan de lange levensduur van de luchtbevochtiger. U kunt het omgekeerd osmosewater
betrekken  uit  een  ROW  installatie.  MicroNevel  heeft  diverse  ROW  installaties  in  het
assortiment en adviseert u graag over een passende oplossing. 

UV-C Lamp

Voor een omgeving waarin nog strengere eisen gelden op het gebied van hygiëne en bacteriën, kunt u deze
bevochtiger uitbreiden met een UV-C Lamp. De UV-C lamp dient te worden geplaatst na de ROW-installatie.
Bij  de  normale  doorstroming  van  het  water  wordt  volledige  deformatie  van  de  aanwezige  bacteriën
gegarandeerd.  MicroNevel heeft diverse UV-C lampen in het  assortiment en adviseert  u graag over het
gebruik hiervan.

De mistverdeellans

Voor  de  installaties  die  gebruik  maken  van  een
mistverdeellans  word er standaard een grijze PVC lans
meegeleverd. Tegen een meerprijs kan een RVS lans of
een willekeurige RAL-kleur worden besteld. Dit bied de
mogelijkheid om de installatie naar eigen smaak aan te
passen of maximaal in de achtergrond te laten opgaan.
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Alle voordelen op een rij:
Harsh Environment behuizing: Deze behuizing is robuust en daarmee 
zeer breed inzetbaar. Onze MNL-ST3 wordt o.a. ingezet in veeleisende 
werkgebieden als  agro kassen/ instrumenten-transport en bij ULO ruimten. 
Maar bijvoorbeeld ook in musea of utiliteit.  
 

Optimale energiebesparing: De MNL-ST3 gebruikt tot 90% minder 
energie dan vergelijkbare stoombevochtigers met een zelfde capaciteit.

Energie besparend koel effect: De zeer fijne mist van de MNL-ST3 koelt 
tevens de ruimte. Als in de zelfde ruimte airconditioners worden gebruikt, 
maken deze minder bedrijfsuren en gebruiken hierdoor minder energie.

Flexibele aansturing: De MNL-ST3 kan worden aangestuurd door middel 
van sensoren, maar ook met een simpel aan/uit contact.

Zeer efficiënt in gebruik: Gelijk na het inschakelen is de maximale 
capaciteit vrijwel direct beschikbaar. Omgekeerd stopt de verneveling direct na 
het uitschakelen.

Breed inzetbaar: De MNL-ST3 is modulair opgebouwd en kan hierdoor op 
iedere situatie worden afgestemd. Binnen één opstelling zijn capaciteiten van 
3Ltr./h tot 80Ltr./h mogelijk.

Zeer fijne mist: De druppelgrootte van de MNL-ST3 is < 5µm (0.005mm). 
Hierdoor wordt de mist zeer snel opgenomen in de lucht en slaat deze niet neer 
op het product, machine of andere oppervlaktes.

Hygiëne: Het verplichte gebruik van osmose-water draagt bij aan de lange 
levensduur van de trilelementen en tevens wordt tot 99% van alle 
verontreiniging en bacteriën uit het toevoerwater verwijderd.
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MNL ST3® Ultrasone Luchtbevochtiger

Technische specificaties:

Specificaties MNL-ST3 3L MNL-ST3 5L MNL-ST3 8.5L

Afmetingen (h x b x d) in mm 550x500x460 550x500x460 550x500x460

Gewicht “leeg” 15,1 Kg 15,8 Kg 19,6 Kg

Gewicht “in bedrijf” 20,1 Kg 21,0 Kg 24,1 Kg

Max. opbrengst (liter per uur) 3L 5L 8,5L

Aansluitspanning
90-260VAC

47-63Hz
90-260VAC

47-63Hz
90-260VAC

47-63Hz

Max. opgenomen vermogen
(exclusief optionele tracing)

290 Watt 430 Watt 720 Watt

Elektrische veiligheid conform  
UL/EN/IEC 62368-1

Ja Ja Ja

Actief PFC circuit Ja Ja Ja

Luchtaanzuig (aantal) 1 1 1

Mistuitblaas (aantal) 1 1 2

Aansluitmaten lucht aan- en afvoer 
PVC (mm)

50 x 2.0 50 x 2.0 75 x 3.0

MicroNevel Ceramische Piëzo 
Elementen aantal

2 x MIC-600DC 3 x MIC-600DC 5 x MIC-600DC

Gebruiksduur MicroNevel 
Ceramische Piëzo Elementen

Tot 10.000 uur*

Waterdruk aanvoer 0,5 tot 5 bar

Druppelgrootte Kleiner dan 5 μm

Diameter toevoerleiding ¼ inch (snelkoppeling)

Diameter afvoerleiding ⅜ inch (snelkoppeling)

Ventilatoren IP68

Luchtverplaatsing bij vrije uitblaas  85 m3/h  118 m3/h 

Geluidsniveau Minder dan 35 dBA Minder dan 39 dBA

Temperatuur van de ruimte (aanzuig) -2˚C tot +40˚C

Temperatuur van de ruimte (uitblaas) -10˚C tot +40˚C

Omgevingstemperatuur 1˚C tot +40˚C

Aansturing  NO contact / 0-10V / 4-20mA

* Afhankelijk van gebruikssituatie en waterkwaliteit

MicroNevel werkt samen met dealers voor verkoop, installatie en onderhoud.
Voor dealeradressen check: https://micronevel.nl/ of neem contact op met MicroNevel.
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