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Contronics Engineering B.V., Ambachtsweg 8, 5492 NJ Sint-Oedenrode, Nederland,
verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het produkt HU-SYS-CXXX,
geproduceerd en uitgeleverd door Contronics Engineering B.V. in overeenstemming is
met de volgende CE richtlijnen:
EMC-richtlijn			:

2014/30/EU

Laagspanningsrichtlijn		

:

2014/35/EU

RoHS-richtlijn			:

2011/65/EU
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1. VOORWOORD
Deze handleiding geeft de bedienings-, installatie-, en onderhoudsinstructies voor de
ultrasonore luchtbevochtiger type HU-SYS-CXXX.
WAARSCHUWING
In toevoerwater naar de bevochtiger kunnen bacteriën voorkomen. Sommige
bacteriën (Legionella) kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid indien deze
in de aerosolen, die de bevochtiger uitblaast terechtkomen.
Contronics heeft door de bouwwijze, het spoelprogramma en gebruikte
materialen ervoor gezorgd dat bacteriegroei zo min mogelijk gestimuleerd
wordt. Om zuiver toevoerwater te garanderen wordt dringend aanbevolen om
gedemineraliseerd water te gebruiken (zie leveringsprogramma Contronics).
In die situaties waar bacteriële vervuiling ook in de omgevingslucht kan
voorkomen (toonbanken voor vlees) of daar waar warme omgevingslucht kan
voorkomen (bakkerijen), wordt tevens aanbevolen om een ozongenerator in
de luchttoevoer op te nemen (zie leveringsprogramma Contronics).
Contronics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ontstane
schade door bacteriën of micro-organismen. Het is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker om regelmatig onderhoud uit te voeren en het toegevoerde
water te controleren. Om deze redenen is in het systeem een omgekeerd
osmose filter en een ozongenerator opgenomen

BELANGRIJK
Ondanks dat het installeren van dit product voor deskundigen erg eenvoudig
lijkt, dringt de fabrikant er bij de installateur op aan dat de instructies goed
doorgelezen worden voordat tot installatie wordt overgegaan.
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2. INLEIDING
Introductie
In de winter als de kachel brandt en in de zomer als de airco werkt is de luchtvochtigheid
in een supermarkt bijzonder laag.
Hierdoor zullen de uitgestalde verse producten snel kwaliteit verliezen, omdat ze vocht
afstaan aan de droge omgevingslucht.
Met een bevochtigingssysteem van Contronics bezit u een perfecte oplossing om uw
producten langdurig vers te houden.
Hoe werkt het?
Puur, gezuiverd water wordt verneveld door middel van hoog frequente golven (ultrasoon).
Deze nevel van zeer kleine druppeltjes wordt als een deken over de producten uitgespreid.
De waterdruppeltjes verdampen door energie aan de omgevingslucht te onttrekken en
vormen een koele vochtige laag net boven het product. De temperatuur zal met ca. 4-5
graden zakken en de relatieve luchtvochtigheid stijgt naar ca. 95%. Het verse product
staat geen vocht meer af en wordt ook nog eens gekoeld. Uw groente en fruit worden
hierbij niet nat.
Hygiëne
Om maximale hygiëne te garanderen wordt het gebruikte leidingwater eerst gezuiverd.
Een zogenaamd omgekeerd osmose filter wordt hiervoor gebruikt. Het verwijdert alle
bacteria, virussen, kalk en mineralen, die normaal in leidingwater aanwezig zijn. Elk uur
wordt het systeem automatisch doorgespoeld. Het bevochtigen stopt dan voor korte tijd.
De bacteria, die door de lucht in het systeem zouden kunnen komen worden aangepakt
door een ingebouwde ozongenerator, die ’s nachts zijn werk doet.
Ozon (O3) is een molecuul met 3 zuurstof atomen. Het is een sterke oxidant, die alle
binnengetreden bacteria doodt. In korte tijd vervalt het weer in normaal zuurstof, zonder
reststoffen achter te laten.
Jaarlijks onderhoud garandeert een probleemloos en hygiënisch gebruik.
Onderdelen van het systeem
In het HU-SYS-CXXX systeem zijn waterbehandeling (LP-XXX), bevochtiging (HU-XXX),
ozongenerator (OG) en afvoersysteem (POMPUNIT) in een RVS frame samengevoegd
ten behoeve van installatie gemak. Het systeem is plug and play. (Zie figuur 1 en 2)
Handleiding
Handleiding en extra informatie betreffende waterbehandeling (LP-XXX) en bevochtiging
(HU-XXX) kunt U vinden op www.contronics.nl
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3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK
De luchtbevochtiger heeft een open waterreservoir. Overstromen hiervan kan
de elektronica binnenin de luchtbevochtiger beschadigen.
De volgende maatregelen moeten altijd in acht worden genomen:
Schakel altijd de 230 V netspanning van het systeem af alvorens deze te
verplaatsen en/of onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
Houdt het systeem altijd horizontaal en onbeweeglijk gedurende en tot
2 minuten na werking.
Zorg dat het water altijd via de afvoer afgevoerd kan worden en blokkeer
de afvoer nooit.
Openen van de bevochtiger is alleen toegestaan door Contronics
geautoriseerde monteurs.

4. VERPAKKING
Het HU systeem wordt geleverd in een recyclebare verpakking welke bewaard dient
te worden voor verzending voor onderhoudswerkzaamheden. Verzendingen in andere
verpakkingen kunnen beschadigingen aan de HU veroorzaken, waarvoor de fabrikant
niet aansprakelijk gesteld kan worden.
In de verpakking kunnen enkele watersporen worden aangetroffen omdat de HU tijdens
de kwaliteitscontrole grondig is getest op alle functies. Hierdoor kan er water in de HU
achterblijven voordat deze wordt ingepakt.
In de verpakking treft men aan:
-- HU systeem
-- Netsnoer
-- Gebruiksaanwijzing
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5. AANSLUITINGEN EN FUNCTIES
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Figuur 1. Aansluitingen en functies

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aansluitplug voor HS-91, DZR-45, HTR-10 of HK-01 (externe sturing 0-10 V)
LED-indicatie voor spoelen en alarm
Draaiknop voor instelling van luchtvochtigheid.
LED-indicatie voor instelling van luchtvochtigheid.
Draaiknop voor instelling luchtsnelheid.
Tijdklok t.b.v. programmering ozongenerator en bevochtiger.
Netspanning aansluiting + zekering (230 V± 10% / 50-60 Hz.)
Watertoevoer 3/8” slangaansluiting, min. 1 bar / max 6 bar.
Waterafvoer 1/2” slangaansluiting.
Kraan.
Buffertank.
Watertoevoer.
R.O. systeem.
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6. INSTALLATIE EN INSTRUCTIES
BELANGRIJK
Indien het systeem onjuist wordt geïnstalleerd of ondeskundig wordt behandeld,
vervalt de garantie.

R.O. unit
permeaat

drain

drain unit

waterafvoer

watertoevoer

buffertank

Figuur 2. Aansluitingen en functies

7. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Voedingsspanning (230VAC ± 10%)
Zorg voor een geaarde wandcontactdoos naast de systeem.
Externe regeling
Voor de externe regeling/afstandbediening kan er een HTR-10 aangesloten worden.
BELANGRIJK
Indien een externe regelaar op de DIN-plug is aangesloten moet de instelknop
op de bevochtiger op 0 worden geplaatst. Bij defect van de regelaar voorkomt
dit dat de bevochtiger gaat bevochtigen
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8. WATERAANSLUITINGEN EN SPOELCYCLUS
BELANGRIJK
Spoel de toevoer goed door alvorens de bevochtiger aan te sluiten om te voorkomen dat installatievuil de inlaatklep blokkeert.
Watertoevoer
Dit systeem heeft een ingebouwd doorstroomreduceerventiel en kan een
waterdruk van minimaal 1 tot maximaal 6 bar aan. Het waterniveau in de
luchtbevochtiger wordt geregeld door een vlotterschakelaar en een magneetklep.
Waterafvoer
Omdat er meestal geen afvoer in de buurt van het te plaatsen systeem zit is deze uitgerust
met een pompunit en verzamelbak. Als deze bak vol zit zal deze automatisch door de pomp
worden leeggepompt. Als de pomp niet werkt zal het systeem uitgeschakeld worden.
Spoelen
Een spoelcyclus van één keer per uur wordt door de fabrikant standaard ingesteld.
Standaardcyclus
Elk uur zal de LED “flushing/alarm” van de luchtbevochtiger oplichten. Het apparaat
gaat spoelen:
-- Het misten zal stoppen.
-- Het waterreservoir zal gedurende ca. 15 seconden doorgespoeld worden
(afhankelijk van de waterdruk).
-- Het water zal afgevoerd worden.
-- De luchtbevochtiger zal gevuld worden en weer normaal werken.
-- Tijdens deze procedure knippert de groene LED.
Indien het systeem wordt uitgeschakeld (230V voedingsspanning uitgeschakeld) zal
de waterinhoud afgevoerd worden naar de pompunit.

9. AANSLUITINGEN LUCHTZIJDIG
Luchtuitblaas
De luchtuitblaas dient altijd met 80cm buis verlengd te worden om grotere druppels op
te kunnen vangen. De uitblaas aflopend in de richting van de bevochtiger monteren,
zodat neergeslagen vocht terug kan stromen. De aangesloten buis dient vrij te zijn van
stof, vuil en olieresten. De lengte van het uitblaaskanaal mag bij gelijkblijvende
diameter maximaal 6m uitgang bedragen.
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10. VOORBEELD OPSTELLING
RVS buis met gaten

aan- en afvoerbuis

HU-64OG-SYS

frame

Figuur 3. Opstelling met U-buis

De U-buis is op het frame geplaatst en aangesloten op de de bevochtiger.
Het horizontale deel van de U-buis bevat gaten waaruit de bevochtigde lucht stroomt.
De langere vertikale buis bevat de aan- en afvoer van water en elektriciteit die vanuit
het plafond wordt aangevoerd.
Zie ook Fresh-in Fresh-out op www.contronics.nl
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat de aangesloten buizen schoon zijn en geen vetresten bevatten.
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11. INSCHAKELEN EN OPSTARTEN/FUNCTIONELE TEST
Inschakelen
Voordat het systeem voor de eerste maal wordt ingeschakeld, dienen de volgende
punten gecontroleerd te worden:
-- Het systeem staat waterpas.
-- Alle pijpen zijn goed aangesloten.
-- De netspanning is juist.
-- De waterafvoer is volgens instructie aangesloten.
-- Water is aangesloten volgens instructie. De waterleidinginstallatie is doorgespoeld
om te voorkomen dat installatievuil de waterklep blokkeert.
BELANGRIJK
Zet nooit de netspanning aan als de luchtbevochtiger uit positie is of op zijn
kop geplaatst is. Hierdoor zullen de trilplaatjes verbranden.
Opstarten en functionele test
Open de watertoevoer.
Plaats de % RV knop in de maximale stand.
Schakel de netspanning in.
Zet de % RV knop in de gewenste positie.
Regel indien nodig de luchtsnelheid met instelling 5 (figuur 1).
NB: Bij het opstarten en spoelen (watervullen) van de luchtbevochtiger zal de 		
LED “Flushing/alarm” groen gaan knipperen. Dit is een normale indicatie 		
op de luchtbevochtiger tijdens deze procedure.
BELANGRIJK
Bij oververhitting van de luchtbevochtiger zal deze uitschakelen en wanneer
de luchtbevochtiger afgekoeld is, automatisch weer inschakelen. Bij oververhitting zal de LED “Flushing/alarm” rood branden.
Oververhitting kan ontstaan door:
-- Luchttoevoerblokkade
-- Luchtuitblaasblokkade
-- Te hoge luchtinlaattemperatuur
-- Te hoge watertemperatuur
-- Waterafvoerblokkade
-- Te hoge omgevingstemperatuur
-- Te laag ingestelde ventilator snelheid
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12. OZONGENERATOR
Door de fabrikant is in de HU een ozongenerator ingebouwd. Ozon zorgt ervoor dat
eventueel aanwezige bacteriën in de luchtbevochtiger en aangesloten pijpwerk worden
gedood.
Ozon heeft alleen effect als de luchtbevochtiger tijdens het ozoneren wordt uitgeschakeld.
Voor het in- en uitschakelen van ozon en bevochtiger is een programmeerbare tijdklok in
het zijpaneel van de bevochtiger geplaatst. Deze tijdklok is door Contronics standaard
ingesteld op 2 uur ozoneren van 02.00 uur tot 04.00 uur, gedurende de nacht, terwijl bevochtiging uitgeschakeld is. Deze instellingen kunnen gewijzigd worden (zie toepassingen).
Tijdens het ozoneren knippert de blauwe LED indicatie luchtvochtigheid. De ventilatorsnelheid is dan maximaal. Onafhankelijk van de instelling.
WAARSCHUWING
Ozon kan schade toebrengen aan de gezondheid indien het gas voor langere
tijd in grotere concentraties wordt ingeademd. Deze concentraties komen
echter alleen voor in de bevochtiger en aangesloten pijpwerk. Hierna valt
ozongas snel uiteen in gewoon zuurstof, zonder restproduct.
De tijdklok werkt onafhankelijk van de netspanning en heeft hiervoor een op de ozonmodule ingebouwde oplaadbare batterij.
BELANGRIJK
Indien deze batterijen vervangen moet worden dient de oude batterij als chemisch
afval te worden verwerkt of teruggestuurd te worden naar de fabrikant.
Op www.contronics.nl kunt U de volgende informatie vinden over ozon(generator):
-- Programmeren tijdklok.
-- Wat is ozon?

13. POMPUNIT
De pompunit waarmee de verzamelbak is uitgevoerd kan het water 10 meter hoog en
30 meter ver transporteren.

14. ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor de goede werking van het systeem en de
hygiëne.
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Bevochtiger
Afhankelijk van de waterkwaliteit en de zuiverheid van de aangezogen lucht moet
het waterreservoir schoongemaakt en filters vervangen worden. Contronics adviseert
minimaal 1 x per jaar een onderhoudsbeurt. De trilplaatjes moeten vervangen worden
na 20.000 bedrijfsuren (ca. 2 jaar bij continu gebruik).
BELANGRIJK
Let op dat bij het schoonmaken de trilplaatjes niet beschadigd worden.
Voordat met onderhoud wordt begonnen of bij verzending, controleer dan of:
De netspanningsstekker uit het stopcontact is en de ventilator stil staat.
De watertoevoer afgesloten is.
De watertoevoerpijp verwijderd is.
De plug van de luchtvochtigheidssensor verwijderd is.
Het waterreservoir leeg is en de waterafvoerslang verwijderd is.
De luchtbevochtiger horizontaal blijft tijdens het demonteren.
Schoonmaken
Verwijder het aansluitstuk.
Maak het reservoir schoon met een zachte borstel, doek of kwast.
Bij kalkaanslag kan het reservoir gevuld worden met huishoudazijn. Na een inweekperiode van 4-12 uur met een zachte borstel schoonmaken en doorspoelen.
Verwijder het filter in de waterinlaat. Maak het filter schoon of vervang het door een
nieuwe. Spoel de afvoer door met water en maak deze schoon met een ronde borstel.
R.O. systeem
Onderhoud is noodzakelijk om een lange levensduur van het systeem te garanderen.
Het gebruikelijke onderhoud bestaat uit het vervangen van de sediment en de actieve
koolstoffilter. Dit dient minimaal 1x per jaar te gebeuren, indien de bevochtiger
continu in gebruik is. Als het toevoerwater echter erg vervuild is met mineralen of
chloor, verdient het de aanbeveling om dit eerder te doen.
Controle van het geprocudeerde water
Neem een monster van het toevoer water.
Meet met een microsiemensmeter de geleidbaarheid van het toegevoerde
leidingwater.
Neem een monster van het demiwater.
Meet met een microsiemensmeter de geleidbaarheid van het demiwater.
Deel de gevonden waarde van het demiwater door de gevonden waarde van
het toevoerwater en vermenigvuldig de uitkomst met 100%:
<10%: water is goed.
Tussen 10% en 20%: water is acceptabel.
>20%: water is slecht --- Vervang het membraan.
Indien de microsiemenswaarde van het toegevoerde water >500uS is, verdient 		
het aanbeveling om voor het R.O. systeem een ontkalkingssysteem te plaatsen.
13

HU-SYS-CXXX
Controle van de buffertank
Indien tijdens de startprocedure de buffertank niet geheel gevuld wordt, kan het zijn dat
de druk in de tank te hoog is ten opzichte van die van het toevoerwater.
Men kan dan stapsgewijs wat (lucht)druk laten ontsnappen via het ventiel, dat zich aan
de achterzijde onder een zwarte afsluitdop bevindt, totdat het vat wel gevuld wordt.
Men kan ook de druk meten met een meter, die ook voor autobanden gebruikt wordt.
Om te controleren of de druk niet te laag is moet de tank afgekoppeld worden met
gesloten kraan. Open de kraan op een plaats waar dit mogelijk is. De tank moet nu
geheel leeg stromen.
Is de druk te laag, dan kan men via het ventiel de druk verhogen met een systeem dat
gebruikt wordt om autobanden op spanning te brengen. Normaal is de druk afgeregeld
op 0,45 bar.
Procedure
Alvorens de filters te verwisselen, moet de druk van het systeem gehaald worden.
1.
Zet de bevochtiger uit.
2.
Sluit de toevoerkraan.
3.
Sluit de kraan op de voorraadtank.
4.
Maak een aansluiting los bij de voorraadtank en vang overtollig water op.
5.
Wissel de filters door de omhulsels los te schroeven.
Let op: De omhulsels van de filters bevatten nog water.
6.
Alvorens de filters terug te schroeven, moet de O-ring gecontroleerd worden op 		
beschadiging en goede plaatsing
7.
De omhulsels kunnen met zeep en water of indien noodzakelijk met chloor 		
schoongemaakt worden. Hierna goed spoelen.
8.
Schroef na het plaatsen de houders weer op hun plaats (handvast!).
Opnieuw opstarten
1.
Open de toevoerkraan en laat het systeem 5 minuten doorstromen (om lucht te 		
verwijderen).
2.
Herstel de aansluiting bij de voorraadtank.
3.
Open de kraan op de voorraadtank.
4.
Wacht tot het systeem op druk is. (afvoerwater stopt)
5.
Zet de bevochtiger weer aan.
Ozongenerator
Eenmaal per jaar dient het keramisch element te worden gereinigd:
Bevochtiger spanningsloos maken.
Schroeven verwijderen van zijkant met tijdklok.
Zijplaat wegnemen en connector tijdklok los nemen.
2 Kruisschoeven (onderste en bovenste) van RVS afdekplaatje (op zwart
aluminium koker) verwijderen.
Keramisch element uit houder nemen.
Keramisch element aan twee zijden voorzichtig reinigen met spiritus of alcohol.
Indien het opgedampte metaal op het keramische element onderbrekingen ver		
toont: Keramisch element vervangen.
Monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.
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Vervangen van de trilplaatjes
Het vervangen van de trilplaatjes of onderdelen mag alleen door Contronics of door
een door Contronics geautoriseerde organisatie uitgevoerd worden.
BELANGRIJK
Onderhoud dient te worden uitgevoerd door Contronics of door een door
Contronics geautoriseerde organisatie.
Pompunit
De HU-SYS-CXXX is voorzien van een pompunit om het afvalwater op te vangen en
weg te pompen naar de afvoer. De pompunit vergt weinig onderhoud.
Alleen zal jaarlijks de XP STAYCLEAN vervangen moeten worden.
De XP STAYCLEAN zorgt voor de ontsmetting binnenin de pompunit.
In figuur 6. is te zien waar de XP STAYCLEAN geplaast moet worden

						Figuur 4. Pompunit

						Figuur 5. XP STAYCLEAN

			

						Figuur 6. Houder voor de XP STAYCLEAN
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Stroomt er water in
het reservoir?

nee
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- Waterdruk te laag
- Waterleiding vervuild
- Watertoevoerklep vervuild
- R.O. filter defect

Open toevoerkraan

- Vlotter defect
- Interne fout elektronica.
Raadpleeg installateur

nee

Is de zekering
defect?

Plaats stekker in
stopcontact

ja

Vervanging zekering

ja

nee

nee

nee

- Trilplaatjes versleten of defect
- Interne zekering defect
- Interne fout elektronica.
Raadpleeg installateur

nee

Wel activiteit, geen
bevochtiging?

ja

Draait de ventilator?

ja

Brandt de blauwe
LED misting?

ja

Gaat LED flushing
uit als reservoir
gevuld is?
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Is de watertoevoerkraan geopend?

ja

Knippert de groene
LED flushing?

ja

Is de stekker in het
stopcontact?

Bevochtiger
bevochtigt niet

Voeg druppel afwasmiddel toe

Grijze draaiknop 5
(fig. 1) naar rechts
draaien

Draai knop %RH
rechtsom

- Vlotter zit vast
- Interne fout elektronica.
Raadpleeg installateur

Draait ventilator?

ja

Brandt de blauwe
LED misting?

ja

HTR-10 defect

nee

nee

ja

						

						
		
- Vlotter defect
- Interne fout.
Raadpleeg installateur

Verwijder
plugaansluiting
HTR-10

Brandt blauwe LED
misting?

nee

Raadpleeg installateur

HU-SYS-CXXX

15. FOUT ANALYSE
								

						

HU-SYS-CXXX

16. TECHNISCHE SPECIFICATIES
Informatie over HU-XXX en LP-XXX kunt U vinden op www.contronics.nl.
OG
Capaciteit ozon

0-20 mg/uur (instelbaar)

Inschakelen ozon

middels tijdklok met
dagprogrammering

DRAINUNIT
Opvoerhoogte

10 meter

Max. lengte afvoer

30 meter
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17. OPTIES LP-10WS, LP-10WSG, LP-10WSWSG, LP-10BP en HTR-10
Deze extra handleiding geeft specifieke bedienings, installatie- en onderhoudsinstructies
voor de opties LP-10WS, LP-10WSG en de LP-10WSWSG.
						LP-10WS
is een LP-10 gecombineerd
		
						met een permeaat pomp.
						
De pomp, die op waterkracht werkt,
						zorgt ervoor dat het spoelwater
						
efficiënter gebruikt wordt. De LP-10
						
heeft voor het produceren van 10 liter
						gedemineraliseerd water, 30 liter
						spoelwater nodig.
						De LP-10WS gebruikt hier maar
						
20 liter voor. Op jaarbasis bespaart
						de LP-10WS 85 m3.
						
Zie grafiek en specificaties pag. 21.
		

Figuur 7. LP-10WS

						De LP-10WSG controleert continue
						de membraan functie. Normaal
						
wordt het membraan 1 x per jaar
						gecontroleerd.
						Nu gebeurt dit automatisch en
						wordt aangegeven wanneer het
						membraan aan vervanging toe is.
						
Als de kwaliteit van het mebraan
						onder een bepaalde waarde komt
						wordt het bevochtigingssysteem,
						
dat aangesloten is op de LP-10WSG,
						uitgeschakeld.
						
Zie specificaties pag. 21.
		
Figuur 8. LP-10WSG
						De LP-10WSWSG combineert de
						beide bovenstaande opties.
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Figuur 9. LP-10WSWSG

HU-SYS-CXXX
						
						
De LP-10BP wordt gebruikt als de 		
						waterdruk < 3 bar is.
						
Zie specificaties pag. 21.

		
		

Figuur 10. LP-10BP

					
						
De HTR-10 is een ruimte hygrostaat
						en afstandbediening voor de HU-xxx
						serie luchtbevochtigers. Een zeer
						accurate luchtvochtigheidsensor en
						temperatuursensor zijn ingebouwd.
						De luchtvochtigheidssensor is ook
						
zeer accuraat in de hogere regionen
						van de relatieve luchtvochtigheid.
						Een ingebouwd verwarmingselement
						in het sensorelement, zorgt ervoor
						
dat de sensor droog blijft wanneer
						
het dauwpunt bereikt wordt. Het hart
		
Figuur 11. HTR-10			
van de elektronica is een door
						Contronics ontworpen en			
geprogrammeerde microchip. Het elektronische bord is beschermd tegen vocht.
In combinatie met een Fresh-in Fresh-out systeem wordt de HTR-10 remote control
gebruikt. Zie specificaties pag. 21.
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18.						
WERKING WSG OPTIE
		

Als de groene LED brand is de Osmose werking goed. Als de gele LED gaat branden is
het membraan aan vervanging toe bij de onderhoudsbeurt. Knippert de rode LED dan
dient het membraan direct te worden vervangen. Als deze binnen 24 uur niet vervangen
is gaat de rode LED branden en wordt de aangesloten bevochtiger uitgeschakeld.

OPSTARTEN

X=

µS permeaat
µS watertoevoer

X < 10%
WACHTEN
(groen/geel)

OKAY
(groen)
X ≥ 10%

X < 10%

X ≥10%

(na 3 minuten)

CONTROLE
(geel)

X < 20%

X ≥ 20%

VERVANGEN
(rood knippert)

X ≥ 20%

UITGESCHAKELD
(constant rood)

20

(na 24 uur)

x 100%
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19. SPECIFICATIES
LP-10WS

LP-10WSG

LP-10WSWSG LP-10BP

Elektrisch verbruik (W)

nvt

2

2

25

Netspanning (V)

nvt

230

230

230

Maximaal schakelvermogen (W)

nvt

500

500

500

Opbrengst t.o.v. toegevoegd water (%) 1 : 2

1:3

1:2

1:3

Afmetingen LxBxH (cm)

36x23x43

36x23x43

36x23x46

36x23x43

HTR-10
Netspanning (V)

12

Algemene nauwkeurigheid

0,4 ºC bij 25 ºC

Toelaatbare omgevingstemperatuur

50 ºC

Reactietijd

5 sec. temperatuur
4 sec. luchtvochtigheid

Afmetingen LxBxH (mm)

125x65x30

LP-10 CAPACITEIT<>VERBRUIK
50.00
45.00
40.00
35.00

L/uur

30.00

Permeaat

25.00

Totale verbruik LP-10

20.00

Totale verbruik LP-10 + WS
15.00
10.00
5.00
0.00
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Waterdruk (bar)
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DISCLAIMER
Contronics werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van haar luchtbevochtigers.
Wij moeten ons dan ook het recht voorbehouden de vorm, uitvoering en techniek van
het product op ieder tijdstip te wijzigen. Uit de gegevens, afbeeldingen en beschrijving
in deze handleiding kunnen daarom geen aanspraken worden afgeleid.
Extra, up-to-date informatie wordt gepubliceerd op www.contronics.nl
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P.O. Box 144
5490 AC Sint-Oedenrode
The Netherlands
Telephone: +31(0)413-487000
Website: www.contronics.nl
E-mail: info@contronics.nl
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