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Gazdan Buhara Nemlendirici
LX Serisi
•

Yoğuşmalı tasarım, en yüksek verim ve
PVC havalandırma sağlar

•

Ultra düşük NOx ve yüksek verimlilik tek
bir tasarımda yer almaktadır

•

Hassas nem kontrolü için 5:1 kısma oranı

•

Üniversal su kontrolü sayesinde her türlü
su ile çalışma imkanı

•

Montaj kolaylığı ve esnekliği için alan
tasarrufu sağlayan tasarım
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Gazlı nemlendirici ile tasarruf imkanı

GAZ İLE EN DÜŞÜK ENERJİ İŞLETME MALİYETİ

GAZDAN BUHARA NEMLENDİCİ LX SERİSİ ÖZELLİKLERİ

• 23-68 kg/h (50-150 lbs/hr) arası dört model ile talebe
uygun kapasite seçimi.

• Tüm operasyonel veriler kontrol panelinden veya web
arayüzünden izlenebilir.

• Ultra-düşük NOx ve yüksek verimlilik tek bir
cihazda.

• Tam brülör modülasyonu ve PID kontrolü sayesinde
hassas, duyarlı ve ayarlanabilir nem kontrolü.

• 5:1 kısma sayesinde geniş aralıklı yük durumlarında
hassas nem kontrolü.

• 1,089 kg/h (2,400 lbs/h) ‘ e kadar kapasite
çeşitliliği (Tek kontrol paneli ile 16 cihaz).

• Su kalitesine göre otomatik drenaj aralıkları.

• Güvenlik gereksinimlerini karşılamak için tahliye edilen
sıcak suyu otomatik olarak 60 °C (140 °F)’ ye kadar
soğutur.

• Vapor-logic kartı üzerindeki USB port sayesinde yazılım
güncelleme kolaylığı.
• Yer kazandıran tasarım sayesinde montaj ve yerleşim
esnekliği

• Her türlü ortam için muhafazalar. İç ortam ve dış
ortam; fabrika çıkışlı.
• Tam servis erişimi. Tüm bağlantı noktalarına erişim
sağlayan müdahale kapakları

VAPOR-LOGIC İLE WEB BAĞLANTILI UZAKTAN ERİŞİM KOLAYLIĞI

DriSteem’in Vapor logic® kontrol paneli, klavyesi üzerinden veya Web
arayüzünden erişimi standart olarak sunar. Bu sayede nemlendirici sistem
fonksiyonlarına her yerden ve her zaman güvenli bir şekilde erişilerek
görüntüleme ve ayarlamalar yapılabilir.
BACNET®, MODBUS® VEYA LONTALK® BAĞLANTISI

GTS nemlendiriciler, BACnet, Modbus veya opsiyonel LonTalk altyapıları ile
bina otomasyon sistemine bağlanabilirler.
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ELECTRICITY

GA S

Elektrikli nemlendiricinizi gazlı nemlendirici ile değiştirmeniz halinde ne kadar kazanç
sağlayacağınızı hesaplamak için www.dristeem.com adresimizden“Energy Saving
Calculator” programını kullanabilirsiniz.

GAZ

Yeni yoğuşmalı tasarımlı GTS nemlendirici LX serisi, en yüksek verimliliğe sahip gaz
yakışlı nemlendiricidir. Montaj maliyetleri PVC, CPVC veya polipropilen havalandırma
yapılabilirliği sayesinde hatırı sayılır oranda düşüş göstermiştir.

ELEKTRIK

Endüstrinin ilk ve en çok satan gazdan buhara (GTS®) nemlendiricisi enerji maliyetlerinizi
düşürmek için en iyi seçim olmaya devam ediyor.

GTS’ in diğer özellik ve avantajları

KANITLANMIŞ PERFORMANS

MİNİMAL BAKIM

• 94%’ e kadar termal verimlilik, 103%’ ten fazla yanma
verimliliği (LHV)

• Temizleme plakası ve çıkarılabilir
paneller, kontrol ve servis için kolay
erişim sağlar.

• ±3% RH kontrol
• SCAQMD 1146.2 standardı onaylı düşük nitrojen oksit
(NOx) emisyonu
• On-board teşhis ile sistem çalışma doğrulaması
• Değişken hızlı blower, modülasyonlu gaz vanası ve hassas
su doldurma ile tutarlı buhar çıkışı sağlama
UYGULAMA ESNEKLİĞİ

• DriSteem' in yüksek verimli GTS nemlendiricisi, tüm su
tiplerine uygun universal su kontrolü ile donatılmıştır. Sipariş
esnasında veya sahada su özelliklerine uyacak şekilde
aksesuar veya konfigürasyon değişimine gerek yoktur.
• Doğalgaz veya LPG ile çalışabilir.

• Sezon sonu otomatik drenaj
mikrobiyel gelişimi minimize eder.
• Otomatik drenaj ve sifon,
buharlaştırma tankında çöken
mineralleri temizler
• Kolay su seviye kontrolü imkanı
ENTEGRE GÜVENLİK

• ETL onaylı kapalı yanma
• Bağımsız kızılötesi gaz brülörü güvenlik ve dayanıklılık
sunar
• Baca tıkanması halinde gaz vanası kapanır, nemlendirici
devre dışı bırakılır

• Her türlü iklim şartına uygun dış muhafaza

• Yedekli su seviye ölçüm mekanizması, düşük su halinde
brülörü devre dışı bırakır

• Sadece iki taraftan erişim gerektirir, dar alanlarda
kuruluma elverişlidir.

• Donma koruması

• Yatay veya dikey havalandırma

• Beş sıcaklık sensörü ve gelişmiş kontrol algoritmaları ile
baca sıcaklığının tasarım sınırlarının altında kalmasını
sağlar.

• Yoğuşmalı tasarım PVC, PVC veya
polipropilen havalandırmaya
uygundur.

Tablo 3-1:
GTS modelleri, kapasiteler, elektriksel özellikler, ve ağırlıklar (Kuzey Amerika modelleri)

GTS
modeli

*

Maksimum
buhar kapasitesi

Giriş

GTS nemlendirici LX serisi

Maksimum
kapasitede su
tüketimi**

Tank hacmi

Dış ortam muhafazalı LX
serisi

Çalışma
ağırlığı

Nakliye
(boş) ağırlığı

Çalışma
ağırlığı

Nakliye
(boş) ağırlığı

Tam yükteki akım*

kg/h

KW

m3/h

Liter/h

Liter

kg

kg

kg

kg

120 V
60 Hz

230 V
50 Hz

LX-50

23

17,8

1,7

23

61

137

85

217

164

1,5

1

LX-75

34

26,8

2,5

34

53

138

87

217

169

1,5

1

LX-100

45

35,5

3,4

45

106

201

109

280

188

2

1,5

LX-150

68

53,5

5,1

68

98

202

113

282

193

2

1,5

Tüm LX modellerde dış ortam muhafazası ısıtıcı kapasitesine 15 tam yük akımı (A), ısıtıcısız dış ortam kabinlerine 1 tam yük akımı (A) ilave edilmesi gerekmektedir.

** Otomatik drenaj/sifon ve yüzey temizleme özellikleri kullanılması halinde değerlere % 10 ilave edilmesi gerekmektedir. (Yalnızca şebeke/yumuşak su ile kullanımlarda).
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DRI-STEEM Corporation
Research Products Corporation’ ın bir kuruluşu olan
DriSteem U.S. Headquarters, ISO 9001:2015 sertifikalı
bir şirkettir.
U.S. Headquarters:
14949 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-328-4447 or 952-949-2415
952-229-3200 (Faks)

ENDÜSTRİ LİDERİNDEN BEKLENEN KALİTE
1965’ten itibaren DriSteem yenilikçi ve güvenilir nemlendirme çözümleri ile
sektöre liderlik etmektedir. GTS nemlendiricinin yapısında, mülkiyet kolaylığına
odaklandığımız belirgindir. DriSteem iki yıl süreli garanti ve opsiyonel garanti
uzatımı ile sektörde öncüdür.
Daha fazla bilgi için :
www.dristeem.com
sales@dristeem.com
En güncel ürün özellikleri için sitemizi ziyaret edin: www.dristeem.com

Avrupa ofisi:
Grote Hellekensstraat 54 b
B-3520 Zonhoven
Belçika
+3211823595
E-posta: dristeem-europe@dristeem.com
Sürekli ürün geliştirme Dristeem’ in birincil politikasıdır;
bu sebeple ürün özellikleri ve tanımlamaları haber
vermeksizin değiştirilebilir.
DriSteem, DriCalc, GTS, Rapid-sorb, Ultra-sorb,
ve Vapor-logic Research Products Corporation’ın
Avrupa Birliği ve Kanada’da tescilli markaları olarak
kayıt altındadır. Bu dökümanda yer alan ürün ve
şirket isimleri tescilli markalar olabilir. Bu bilgiler ihlal
etmeksizin yalnızca açıklama amaçlı kullanılmalıdır.
© 2018 Research Products Corporation
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