
Högtrycksbefuktare med evaporativ kylning och 
droppfri hygienisk luftbefuktningssystem
Seleko Hummingbird är ett högeffektiv befuktningssystem med låg energikonsumtion för direkt
rumsinstallation. Systemet är i ett kompakt utförande och designat för ”plug and spray”.

	Högtryckssystem som levererar vattendimma upp till 4 zoner. 

	Högtrycksdysor med fläkt för extrem hög inblandning och korta fördunstningszoner. 

	Dyssystem med inbyggd droppfri funktion för droppfri befuktning.

Kallvattenbefuktning 
Hummingbird  – Befuktar luften –

®

	1-4 befuktningszoner i ett eller flera rum med en Hummingbird. 

	Snabb och enkel montering ”plug and spray” av befuktningssystemet tack vare ett  

  modulsystem 

	Låg energikonsumtion men med hög verkningsgrad

	Minimerad och kostnadseffektiv service 
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Högtycksenhet med integrerad PLC styrning
Den levereras i en ramkonstruktion för vägginstallation. Den 
högkvalitativa högtryckspumpen har en kapacitet på 18-530 l/h vid 
70 bars tryck. Kraftmatning på 240V alt. 400V/50 Hz/3fas. Enheten 
är komplett färdig med styrning, rör- och elinstallationer.

Dyssystem FOG-POD med fläkt för 
Vägg- /takplacering 
Levereras med kapacitet på 3-4,5 l/h för 
montering i lokaler med en takhöjd på 
minst 2,5m (min 3m framför och 3m från 
golv till annat föremål). Drifttryck är 70 
bar. 1-3 dysor per enhet. 

Dyssystem FOG CUBE för vägg placering
Levereras med kapacitet på 3-4,5 l/h för montering med en takhöjd på 
minst 2,5m (min 3m framför och 2,0m från golv till annat föremål). 
Drifttryck är 70 bar. 1-2 dysor per enhet

Dysorssystem typ tallriksmodel med fläkt för takplacering
Levereras med kapacitet på 40 l/h för montering med en takhöjd på minst 4m (min 3m framför 
och 3,0m från golv till annat föremål). Drifttryck är 70 bar. Std med 8st dysor.Tillval i flera olika 
färger. Vikt ca. 16 kg.

Övriga tekniska data se separat handbok. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan meddelande..

Teknisk data se separat datablad

Vattenkvalité (vatten in)      5...15 micro-Siemens/cm
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 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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