
K�l�tl� Tekerlek

Esas olarak kontrol devres�n�n
çalıșma kararlılığını

arttırmak amaçlı soğuma
sağlayan b�r s�stem

K�l�tl� tekerlek sayes�nde
kurlumu ve tașıması çok

rahat.

boru hattı yönü çalıșma
ortamına göre ayarlanab�l�r.

ayrı ayrı veya kl�ma /
havalandırma c�hazı �le

b�rl�kte çalıșab�l�r.

Büyük alanları hızlı
nemlend�reb�l�r, �ș

ver�ml�l�ğ�n� artırır, müșter�n�n
taleb�n� karșılar.

% 1 hassas nem kontrolü , 
d�nam�k LCD ekranı kullanan
akıllı kontrol, �șlem yapmak

çok bas�t.

İșlem Panel� Yerleș�k Tașıma kolu Çoklu veya Tekl� Çıkıș
Seçeneğ�

Elektr�k S�stem�
Soğutması

Yüksek Frekanslı
Atom�zer

Bakımı ve Tem�zl�ğ� kolay



Düșük Ses Ver�ml�
Otomasyon

Otomat�k
Çevre

Kontrol

Büyük S�s
Çıkıșı

Düșük Mal�yetl�
Çalıșma

Ana Detaylar

Korozyon önley�c�
levha

metal gövde
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Nano ölçek
yüksek frekans

püskürtücü

Endüstr�yel sev�ye
su geç�rmez fan

Nem kontrolü
akıllı göz

Ç�ft membran
süper

transformatör

F�z�ksel su sev�yes�
�zleme s�stem�

Büyük çaplı s�s
çıkıșı

Korozyon önley�c�, oks�dasyon önley�c�, yüksek sıcaklık d�renc�, uzun mak�ne ömrü

Büyük ölçekl� Yüksek frekanslı rezonans, ultra hızlı atom�zasyon teknoloj�s�, süper
çeș�tl� su kal�tes�ne uyum sağlar, gen�ș alan nemlend�rmes� �ç�n așırı güç sağlar,

Gen�ș alanı hızla nemlend�reb�l�r.

 Yüksek kal�tel� çark, korozyon önley�c�, suya dayanıklı, güçlü  hava beslemes� yapar.

S�sl� koruma kutusu, mükemmel �zolasyon �le B�yon�k akıllı göz tasarımı
, mak�ne hassas�yet�n�n korunması, adım kontrolü

Ç�ft f�lm koruma s�stem�, mak�nen�n c�haz tarafından
dıș ortam ve çalıșma performansını büyük ölçüde gel�șt�r�r.

Su sev�yes� mekan�k prens�p �le �zlen�r. Su ne zaman
eks�k kalırsa, s�stem bağlantısı otomat�k olarak kes�l�r. Su dolduğunda s�stem

otomat�k olarak devreye g�rer ve su sev�yes� daha doğru kontrol ed�l�r.

Aynı zamanda daha fazla s�sleme ve havayı daha fazla nemlend�rme



Ultrason�k Nemlend�r�c�

Güç Kaynağı

S�s Çıkıșı

Su Kaynağı Vana

F�ltre

Su Tankı

Otomat�k S�stem Kontrolü

Hava Çıkıșı

S�s Del�kler� S�s Del�kler� S�s Del�kler�

KULLANIM ALANLARI

Tekst�l Endüstr�s�

Ver�ml�l�ğ� artıșı sağlar, uçmayı azaltır, ortamdak� tozu en aza �nd�rger.

Boyahane ve Benzer� Endüstr�ler

Boya yapıșmasını arttırır, kabuklașmayı azaltır , boya düșmes�n� �nd�rger,
ortamın tozlanmasını engeller.



Modern Endüstr�ler
Uygulama yerler� daha güvenl� hale gel�r,

dengel� ve ver�ml� b�r nemlend�rme sunarak ortamı daha stab�l b�r hale
get�r�r.

Matbaa ve Basımhaneler

Kağıdı renklend�rmede ve deforme olmaması açıșından nem öneml� b�r yer
kaplamaktadır.

Elektron�k Endüstr�s�

Stat�k elektr�ğ� kaldırır, 
nem� arttrarak kusuru azaltır.

Elektron�k Endüstr�s�

Genel olarak gıda endüstr�s�ndek� nem �ht�yacı% 50-75 RH'd�r.
Çoğu ürün kuru, ser�n ve tem�z b�r depoda depolanmayı gerekt�r�r. S�sl�

nemlend�r�c�ler yalnızca depodak� nem� �y�leșt�rmekle kalmaz, aynı zamanda
aynı türden elektr�k tüket�m�n�% 25 azaltın.

nem alma c�hazı, ș�rketler�n yıllık üret�m kapas�teler�n� artırmalarına yardımcı
olur.

% 23 oranında ve kayıp oranı sektör ortalamasının çok altındadır.

Tütün üret�m sürec�nde kırılma oranı ve kes�m kal�tes�
tütünün depolama sırasında havadak� nem �le öneml� b�r �l�șk�s� vardır.
Depolama sırasında hava çok kuru olduğunda, kes�lm�ș tütün kolayca

duman ve köpük ve koku da uçucu hale gel�r. kes�lm�ș tütün kal�tes� azalır.

Tütün Üret�m�



Çay üret�m�nde s�sl� ultrason�k nemlend�r�c�n�n faydaları:
A.Dıș mekan ne durumda olursa olsun, yüksek nem� garant� edeb�l�r

fermantasyon �ç�n.
B. Zem�ne ve teps� fermantasyonuna sab�t nem yayar

Odalar - geleneksel döner d�skl� nemlend�r�c�lere kıyasla büyük avantaj
sağlar.

C. Yaprak reng�n�n mal�yet�n� azaltır, �srafı azaltır, daha yüksek ver�m sağlar.
D. Kırık kenarların kurumasını azaltır.

E. Tozu azaltır.

Çay Üret�m�

Model NumarasıDrs-06A Drs-12A
Nemlend�rme Kapas�tes�6 Kg/S 12 Kg/S

0.6 kW
%10-%99

50-100m2

600*330*500mm

1.2 kW
%10-%99
150-200m2

640*420*500mm

Çalışma Gücü
Çalışma Aralığı Nem % RH

Uygulama Alanı
Ebat 

Drs-06A Drs-12A


