
Den senaste generationen av kallvattenbefuktning från Defensor

	 	 	 	
Kallvattenbefuktning	 	
	 	 	Defensor	ABS3– Befuktar luften  –
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Spridning i alla riktningar 
Defensor	ABS3 med Osmos rent 
vatten ger en ren vattendimma 
med 120° spridning. Kan mon-
teras på vägg eller som frihängd 
ifrån taket. Finns även med 360° 
spridning för bästa möjliga in-
blandning.

Friskt vatten 120 gånger/h
Vattenbehållaren i befuktaren 
rymmer bara 0.055 liter, knappt 
en äggkopp storlek. Den lilla vo-
lymen av vatten förbrukas inom 
30 sekunder. Den regelbundna 
spolningsintervallen startar au-
tomatiskt  efter 6 timmars drift. I 
”standby” läge görs samma proce-
dur efter 72 timmar

Kontinuerlig reglering
Som tillval av On/Off regleringen 
kan den nya elektroniken regleras 
med en 0...10V signal. Som ett 
resultat av detta kan ABS3 anpassa 
luftfuktigheten bättre till eventuella 
variationer av temperauren.

Aerosolbefuktare -  för torra och varma
 Industri- och lagermiljöer

Befuktad luft -Inget stagnerat vatten och bakteriell tillväxt



 Återförsäljare

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. FAX: 08-506 63 501.

– Befuktar luften –
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Teknisk data

Tillval för Defensor ABS3
Hygien	funktion	 Standard.
On/Off	reglering  Standard.
24V	ingångssingnal	 Standard till regler enheten.
Lågtemperatur	drift Tillval. Ner till -2° C med omgivande lufttemperatur
Hygrostat  Tillval
Givare   DDC fuktgivare / fuktreglering
Vattenrening  Vattenreningsutrustning typ Omvänd Osmos








Modeller Defensor ABS3 120 / Defensor ABS3 360
Befuktningskapacitet 1.0...6.5 l/h
Fläktkapacitet 280 m/h
Vattentank 0.055 l
Förbrukningseffekt 230 W
Flödestryck (anslutningstryck vatten in) 1...10 bar
Drifttemperatur +1...35° C, 0...100 % RF (tillval -2° C)

Kundanpassning – detta gäller även  
energi effektiviteten

Defensor ABS3 - rotations aerosol principen. en perfekt lösning för många an-
vändnings områden. Fruktlager, papperslager, textilproduktion, tryckeriverksam-
het, kylrum och träindustrin.


