
Elektromos gőz-légnedvesítő

     

EL A VÍZKŐVEL!
Gőz-légnedvesítő szabadalmaztatott vízkőkezeléssel
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korrózióálló rozsdamentes acélhenger

innovatív készülékvezérlés

külső vízkőgyűjtő tartály

ürítőszivattyú a gyűjtőtartály 
fölött elhelyezve

kényelmes bajonettzár

Kényelmes elektronikus vezérlés
Az Mk5 gőz-légnedvesítők az ergonomikus 
fóliabillentyűzet segítségével gombnyomásra 
vezérelhetők. A gőzteljesítmény szabályozása az 
egész tartományban 0–100% között fokozat-
mentes.

Gőzteljesítmény nagy szabályozási 
pontossággal
Az Mk5 gőz-légnedvesítők innovatív vezérlése 

garantálja a pontos gőzleadást a teljes teljesít-
mény-tartományban. Ezáltal mind teljes terhe-
léses, mind részterheléses üzemben nagyon jó 
szabályozási pontosság érhető el. 

Az egyéni követelményekhez két készülékválto-
zat áll rendelkezésre:  
Mk5 Visual – a bárhol használható készülék
Mk5 Process –  a legnagyobb szabályozási minő-

séget adó készülék

Precíziós szabályozás
Gőz-légnedvesítés maximális szabályozási minőséggel 

Defensor Mk5 innovatív megoldásokkal
 higiénikusan kifogástalan gőzminőség
 szabadalmaztatott vízkőkezelés
 külső vízkőgyűjtő tartály
 vízkőmentes öblítővíz
 a gőzteljesítmény pontos szabályozása
  opcionális épületfelügyeletre  

csatlakoztatás: 
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Ivóvíz és sótalanított víz
Az ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő a víz 
vezetőképességétől függetlenül működik. Ezért 
az Mk5 gőz-légnedvesítő különösen alkalmas 
a sótalanított vízzel történő üzemeltetésre. 
Sótalanított víz használata esetén a karbantartási 
munkák csupán az időszakos működési ellenőr-
zésekre korlátozódnak.

Rugalmasság a víz kiválasztásánál
Az ellenállásfűtés ideális a különböző vízminőségekhez.

Ivóvízzel történő üzemeltetésre az Mk5 gőz-
légnedvesítő mindig a legjobb választás.  A sza-
badalmaztatott vízkőkezelés gondoskodik még 
kezeletlen ivóvíz esetén is a nagyfokú megbízha-
tóságról, és lehetővé teszi a készülék egyszerű és 
gyors karbantartását.

Az ellenállásfűtés az Mk5 gőz-légnedvesítőt függetleníti a vízminőségtől. A szabadalmaztatott vízkőkezelés az ivóvízzel végzett 
megbízható üzemeltetésről gondoskodik. Sótalanított víz használata esetén a vízkőlerakódások teljesen elkerülhetők.
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Megbízható működés a vízkőkezeléssel 
A szabadalmaztatott vízkőkezelés eltávolítja 
üzem közben a kivált ásványokat a gőzhenger-
ből, és azokat automatikusan az e célra szolgáló 
vízkőgyűjtő tartályba juttatja. A keletkező vízkő 
lerakódások így folyamatosan eltávolíthatók a 
gőzhengerből.

A levált vízkődarabok egy külső vízkőgyűjtő 
tartályban gyűlnek össze, és abból kényelmesen 
kiüríthetők. A karbantartási munkák ezáltal 
messzemenően csökkennek, és az üzembiztonság 
maximálisan garantálható.

A szabadalmaztatott vízkőkezelés így rövid kar-
bantartási időket és hosszú élettartamot biztosít 
az Mk5 gőz-légnedvesítőknek.

Szabadalmaztatott vízkőkezelés
A műszaki innováció, amely a vízkőproblémát megoldja.

A szabadalmaztatott vízkőkezelés működési elve (elvi ábrázolás): A folyamat a vízkőlerakódást üzem 
közben automatikusan eltávolítja a gőzhengerből, és a vízkőgyűjtő tartályba juttatja.
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Külső vízkőgyűjtő tartály
Egyszerű karbantartás a készülék alatti külső elhelyezés révén

A karbantartási munkákat így egyszerűen és 
gyorsan el lehet végezni.

Könnyű tisztítás és egyszerű 
karbantartás 
A külső vízkőgyűjtő tartály révén a karbantartási 
intervallumok rendkívül hosszúak, és a karbantar-
tás során végzendő tevékenységek minimumra 
csökkennek.

A vízkőgyűjtő tartály külső elhelyezése a készülék 
alatt a jó hozzáférést teszi lehetővé. Ott az a 
készülék házának kinyitása nélkül levehető és 
üríthető.

A külső vízkőgyűjtő tartály a gőz-légnedvesítő alatt van elhelyezve.  
Ott kiválóan hozzáférhető, és néhány mozdulattal levehető és üríthető.

PRO_Mk5_H_130114.indd   6 13.03.2013   14:58:15



Vízkőmentes öblítővíz
A szivattyú intelligens helyzete megakadályozza a vízkő bejutását a lefolyóvezetékbe.

A vízkődarabkák lesüllyednek a gyűjtőtartályba, 
és ott összegyűlnek. Ezáltal a szivattyú nem szív 
fel maradványokat, így ezek nem juthatnak a 
lefolyóvezetékekbe. 

Az ürítőszivattyú intelligens elhelyezése védi 
az épület lefolyórendszerét a nemkívánatos és 
problémás vízkőlerakódásoktól.

Az ürítőszivattyú  tiszta vizet szív el
A vízkőlerakódások nem csak magában a légned-
vesítőben nemkívánatosak, az épület lefolyóve-
zetékeiben is problémák keletkezhetnek, ha még 
vízkőmaradványok vannak az öblítővízben. Ezek a 
csőkeresztmetszetet leszűkíthetik és elzárhatják.

Az Mk5 gőz-légnedvesítőnél ezért az 
ürítőszivattyú a vízkőgyűjtő tartály fölött van 
elhelyezve.

Üzem közben rendszeresen sor kerül a légnedvesítő vizének ürítésére.
Az ürítőszivattyú intelligens elhelyezése megakadályozza a vízkő bejutását az épület lefolyóvezetékeibe.
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Kényelmes és hálózatba köthető vezérlés
Opcionális távfelügyelet és távvezérlés az  rendszerrel

Átláthatóság és üzembiztonság
Az  folyamatosan jelenti az aktuális 
üzemi állapotot, az esedékes karbantartásokat, 
és riasztást ad üzemzavarok esetén. Különösen 
a több légnedvesítőből álló komplex berende-
zéseknél gondoskodik az  a világos 
áttekintésről, és nagyon gyors és korai reagálást 
tesz lehetővé működés közben.

Csatlakozás az épületfelügyeletre
Az opcionálisan kapható  lehetővé 
teszi a gőz-légnedvesítő hálózati csatlakoztatását 
az épületfelügyeletre. A készülékek vezérlése és 
felügyelete így kényelmesen végezhető a PC-ről.
 
Az  kártya néhány mozdulattal 
behelyezhető. A készülékek ezután egyedileg 
címezhetők, felügyelhetők és vezérelhetők. 
Az interfész a következő járatos rendszerekkel 
kompatibilis: Modbus, BACnet/IP, LonWorks.

Az e-LINKS segítségével az Mk5 gőz-légnedvesítő az épületfelügyeleti rendszerekbe köthető. 
Az innovatív interfész alkalmas a Modbus, BACnet/IP és LonWorks protokollokra. 
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MŰSZAKI ADATOK
  
MK5 Visual/Process 5 8 10 16 20 24 30 40 50 60 80

Fűtőfeszültség  maximális gőzteljesítmény kg/h-ban

400 VAC / 3 fázis / 50–60 Hz kg/h 5,0 8,0 10,0 16,0 20,0 24,0 30,0 40,0 50,0 60,0 80,0

230 VAC / 1 fázis / 50–60 Hz kg/h 5,0 8,0 10,0 - - - - - - - -

Vezérlőfeszültség  230 VAC / 1 fázis / 50–60 Hz

Méretek (sz x ma x mé) mm 500 x 1087 x 437 594 x 1087 x 382 2 x 594 x 1087 x 382

Üzemi súly kg 51 51 52 53 71 73 73 74 144 146 148

Megfelelőség CE, VDE, SVE

TARTOZÉKOK 

STANDARD KIVITEL 

OPCIÓK

Gőzelosztó cső [1]

Gőztömlő [2]

Kondenztömlő [3]

Vízszűrő szelep [4]

Ventilátor egység [5]

OptiSorp gőzelosztó rendszer

Az épületfelügyeletre csatlakoztatva

Páratartalom-érzékelő légcsatornába/helyiségbe szereléshez

Légcsatorna higrosztátok/helyiség higrosztátok

Túlnyomás-kiegyenlítő készlet (max. 10 000 Pa túlnyomásig)

Condair Soft vízlágyító

Condair AX fordított ozmózis

Rozsdamentes acél gőzhenger

Szabadalmaztatott vízkő kezelés

Külső vízkőgyűjtő tartály

Készenléti, üzemi, karbantartási és üzemzavar-távjeladó

Kezelőtábla fóliabillentyűzettel

Öndiagnosztikai rendszer

Valós idejű óra
1

5

2

3

4

Műszaki változtatások joga fenntartva

Légnedvesítési megoldások

Eichler Hungária Kft.
H-1119 Budapest
Fehérvári út 44 A/II. em.
Tel. +36-1 382 4579
Fax +36-1 382 4577
e-mail: eichler@eichler.hu
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