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®

Ångbefuktare SIER

Ångbefuktare från Seleko - 7” pekskärm - Ren och steril ånga

Förbättrad kalkhantering – Inbyggd kommunikationsverktyg

Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och   framför
allt till slutanvändarna.
Hållbarhet genom förbättrad design
Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och
vatten. Energiförbrukning visas i realtid. Motståndskraftig uppvärmd teknik - inga plastcylindrar som
måste bytas.
Tillval för andra är en standard för oss
Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och
larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning.
Inbyggd WiFi-fjärråtkomst.
Marknadens kraffullaste ångluftbefuktare
Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmare med full tillgång av driftparametrar från en
enda pekskärm.
Enkelt att installera och att starta upp
Unik 7-tums stor pekskärm. 2 enkla intuitiva menyer. WiFi-fjärråtkomst med din telefon eller surfplatta.
Servicevänlig & miljövänlig
Permanent rostfri stålcylinder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och
återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt
behov av reservdelar.

Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda

Simkort & USB-port för smart lagring
eller överföring

Cylinderisolering standard

Pekskärm

Nyutvecklad unik display med flertaliga
valmöjlighter med framtida uppdatering

Dubbelenhet - kan utökas till
flera enheter och kapaciteter

Teknisk data
Upplösning, noggranhet

Från ±1,0%

Reglering ångproduktion
-Aktiv

Vattenavlopp
-Avloppstemperatur

ca:+40 °C (med avloppskylning)

0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC

Vattenanslutning

G 3/4”

-Fuktgivare, temperatursgivare

0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC

Avloppsanslutning

ø 32 mm

-Intern / extern regulatior

Se dokumentation

Ånganslutning

DN40 (04-09), DN50 (12-22 & 44)
DN65 (31 & 62)

-Modbus / BackNet

Se dokumentation

-WiFi

Se dokumentation

Tillåten omgivningstemperatur

1-40 °C

Tillåten omgivningsfuktighet

1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
1-5 bar
+3- +40 °C
Obehandlat dricksvatten, vatten från ett
Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB
för drift med andra behandlade vatten)

För mer information se installtionshandbok, servicehandbok

510 x585x330 (mm)
585x686x432 (mm)
1067x686x432 (x2) (mm)

Befuktarens vikter (netto/i drift)
-Lilla chassit 04-09(S)
-Mellan chassit 12-31 (M)
-Dubbel chassit 44-62 (2xM)

25 / 38 (Kg)
37 / 56 (Kg)
67/ 112 (Kg)

SIER finns i kapaciteter från 4-84 kg/h med olika utföranden för modulutbyggnad i andra kapaciteter.
Övriga tillgängliga anlutningar 1 fas / 3fas för flera olika matarspäningar
Kontakta Seleko AB för mer information
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Vattenförsörjning
-Tillåten vattentryck
-Inloppstemperatur
-Vattenkvalitet

Befuktaren mått (hxbxdj)
-Lilla chassit (S)
-Mellan chassit (M)
-Dubbel chassi (2xM)

