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Umidiﬁcatorul centrifugal
pentru camere frigoriﬁce si depozite

humiDisk foloseşte un disc rotativ pentru a pulveriza apa.
Ventilatorul umidificatorului pulverizează picături
foarte fine de apă în mediul controlat, unde se evaporă,
realizând astfel umidificarea şi răcirea aerului.
Condiţii de igienice sigure:

•
•
•

rezervor de apă foarte mic, doar 55ml (0.12lb), care este golit
la sfârşitul fiecărui ciclu de umidificare;
schimbarea foarte des a apei, însemnând că întotdeauna
este pulverizată apă proaspătă;
procedură de spălare la începutul fiecărui ciclu de umidificare
(numai pentru humiDisk65 împreună cu utilizarea tabloului
electric furnizat de CAREL).

Simplu şi puternic

•
•
•

capacitate de pulverizare ridicată, de până la 6.5kg/h (14.3lb/h);
funcţionează atât cu apă potabilă, cât şi cu apă demineralizată;
rezistenţa anti-îngheţ permite funcţionarea până la -2ºC
(valabil numai pentru humiDisk65, opţional);

•

consum redus de energie: în jur de 34W pentru fiecare kg/h
de apă pulverizată.

Accesorii

Aplicaţii

Humidistatul

camere frigorifice, depozite şi camere de maturare
pentru produse ca fructe şi legume, crame, unde
umiditatea scăzută poate cauza pierderi în greutate
şi alterarea produselor.

Varianta simplă şi ieftină de
humidistat mecanic poate fi
conectată direct la una sau mai
multe unităţi humiDisk (pot fi
conectate până la 10 humidistate
mecanice, în paralel, pentru
humiDisk10 şi doar unul singur
pentru humiDisk65)

industria hârtiei şi a tipăritului, unde nivelul corect
de umiditate trebuie menţinut pentru a evita alterarea
dimensiunilor hârtiei, descărcările electrostatice şi
pentru a ţine nivelul de praf în limite normale.

Tabloul electric

industria textilă, unde nivelul de umiditate corect
reduce ruperea fibrelor şi problemele cu praful,
în timp ce procesul de răcire adiabatică absoarbe
căldura generată de către războaiele de ţesut.

valabil doar pentru humiDisk65

Tabloul electric de comandă
este disponibil în 2 versiuni,
pentru a controla unul sau
două umidificatoare, în paralel.
Senzorul de umiditate nu este
inclus; mod de operare este
de tip ON/OFF.

Specificaţii tehnice
modele
Capacitate
Alimentare electrică
Putere absorbită
Debit de aer
Cantitatea de apă
Condiţii de funcţionare

Rezistenţă antiîngheţ
Placă electronică pentru controlul capacităţii
Tablou electric cu humidistat electronic
Humidistat mecanic
Accesorii instalare

Grad de protecţie
Presiunea de alimentare cu apă
Limitele de temperatură a apei
Limitele de duritate totală a apei (*)(**)
Limitele de conductivitate a apei (**)
Certificare

humiDisk65

humiDisk10

6,5kg/h, reglabilă de la 0,85 la 6,5 kg/h (de la 1,9 la
1 kg/h (2,2 lb/h) la 230V 50Hz 1,2 kg/h (2,6 lb/h)
14,3lb/h)
la 110V 60Hz
230V, 50Hz – 110V, 60Hz
230V, 50Hz – 110V, 60Hz
230W - (290W cu dispozitiv anti-îngheţ)
31 W
2280m3 / oră (165 CFM)
80m3 / oră (47 CFM)
0,055 litri (0.12 lb)
0,055 litri (0.12 lb)
1T35 °C (de la +34 la +95 °F) fără dispozitiv anti-îngheţ
1T35ºC (de la +34 la +95ºF)
-2T35 °C cu dispozitiv anti-îngheţ (nu e disponibil
pentru versiunea americană)
de la 0 la 100% RH fără condensare
de la 0 la 100% RH fără condensare
da (doar pentru versiunea europeană)
nu
da
nu
da (opţional)
nu
da (opţional)
da (opţional)
accesorii pentru instalare prin agăţare de tavan
accesorii pentru instalare prin agăţare de tavan, incluse.
Accesoriile pentru instalare prin agăţare de perete şi
si perete, furtunuri de alimentare şi evacuare incluse
furtunurile nu sunt incluse, fiind disponibile ca şi opţiuni.
IPX4
IPX4
Între 100 şi 1000kPa
între 100 şi 1000kPa
între +1 °C(+33.8 °F) şi +50 °C(+122 °F)
între +1 °C(+33.8 °F) şi +50 °C(+122 °F)
max 30 °FH (max 300 ppm CaCO3)
Max 30 °FH (max 300 ppm CaCO3)
între 100 şi 1200 μS/cm
între 100 şi 1200 μS/cm
CE şi ETL
CE şi ETL

(*) nu mai puţin de 200% de Cl- în mg/l
(**) Cantitatea şi calitatea mineralelor dizolvate în apă afectează frecvenţa operaţiunilor de mentenanţă periodică, precum şi cantitatea de praf generată. Pentru cea mai bună
funcţionare, folosiţi apă demineralizată (nu dedurizată, deoarece aceasta nu reduce cantitatea de minerale dizolvată în apă). Este recomandată urmărirea specificaţiilor din
standardul UNI 8884 „Caracteristicile şi tratarea apei în circuitele de răcire şi umidificare”, conductivitatea <100 μS/cm; duritatea totală < 5 °fH (50 ppm CaCO3).
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Umidificatoare
cod
UC0100D000
UC01001010
UC0650D000
UC06501010
UC0650D100

descriere
umidificator centrifugal – 1,0kg/h – 230V, 50Hz
umidificator centrifugal – 1,2kg/h – 110V, 60Hz
umidificator centrifugal – 6,5kg/h – 230V, 50Hz
umidificator centrifugal – 6,5kg/h – 110V, 60Hz
umidificator centrifugal – 6,5kg/h – cu dispozitiv anti -îngheţ
230 V 50 Hz

note

EU/USA
EU/USA
EU/USA
EU/USA
EU
EU

cod
UC10KSSP00
FWH3415000
UCKTS00000
UCHUMM0000
UCQ065D100
UCQ065D200

note
pentru a fi utilizat cu humiDisk10
pentru a fi utilizat cu humiDisk10
pentru a fi utilizat cu humiDisk10
pentru a fi utilizat cu până la 10 unităţi humiDisk10 în paralel
doar pentru UC0650D000 şi UC0650D100, numai cu
humidistat electronic, fără senzor de umiditate

EU

UCKH70W000

descriere
suport de perete
furtun standard CAREL alimentare cu apă, 1.5m, ¾”
furtun scurgere apă
humidistat mecanic pentru camera, 20..90% RH
tablou electric pentru un umidificator centrifugal 6.5kg/h, 230V, 50Hz
tablou electric pentru două umidificatoare centrifugale 6.5kg/h, 230V, 50Hz,
funcţionare în paralel.
rezistenţă anti-îngheţ 70W

cod
ASWH100000
ASWC110000
ASWC111000
ASPC110000
ASPC230000

descriere
senzor umiditate mediu ambient 10..90%RH
senzor umiditate-temperatură 0..50 °C, 10..90%RH
senzor umiditate-temperatură (NTC) 0..50 °C, 10..90%RH
senzor umiditate-temperatură 0..50 °C, 10..90%RH
senzor umiditate-temperatură -10..70 °C, 0..100%RH

note

EU
USA
EU
USA
EU

Accesorii

doar pentru UC0650D000

Dimensiuni (mm)

Poziţionare

humiDisk65 - greutate 17.6 kg
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distanţă (m)

humiDisk65
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Tablou de comandă

humiDisk10 - greutate 4.3 kg

Humidistat
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