
 
 

 

  

                 Sistem de umidificare DRAABE BioSafe 

 Testat și verificat 



 
 

ATOMIZATOR DE APĂ PURĂ                             

Sistem de umidificare DRAABE BioSafe 

 

Atomizator de apă pură, testat și verificat    

Tehnologia de umidificare fiabilă și sofisticată este garantată de peste 10.000 de sisteme de umidificare BioSafe 

instalate în întreaga lume. Ușurința cu care poate fi extins acest sistem și instalarea simplă îl fac sa fie extrem 

de flexibil și convenabil de utilizat.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără mentenanță! 

Sistem de apă sigilat.  

Nu necesită curățenie. 

Nu există filtre de modificat. 

Simplu de instalat 

Cu furtunuri din poliuretan Gama Festo. 

Făra picurare 

Duza specială fabricată din oțel 

inoxidabil, acoperită cu un strat de 

teflon, garantează funcționarea fără 

picurare. Fără depuneri de calcar. 

 

Convenabil și fiabil 

Zgomot redus. Pulverizatorul poate 

fi rotit atât pe orizontală, cât și pe 

verticală. 

Tehnologie din oțel inoxidabil 

Perfect potrivit pentru apa desalinizată, absolut 

rezistent la coroziune. 

Sistem automat de apă proaspătă 

Spălarea regulată a conductelor. Golirea apei 

reziduale este făcută automat 



 
 

SISTEMUL   

Sistem de umidificare DRAABE BioSafe 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii Tehnice    

  DRAABE BioSafe 5 DRAABE BioSafe 10 

Performanță (max)  5 kg / h 10 kg / h 

Aer comprimat necesar *   30 Nl / min 60 Nl / min 

Hygrostat  intern, ± 3% r.h intern, ± 3% r.h 

Material duze   V2A, Teflon-coated V2A, Teflon-coated 

DRAABE BioSafe sterilizare  optional optional 

Consum electric  20 W/48 V~  20 W/48 V~  

Sistem de apă pură DraabePerPur 

Apă curată 

Aer comprimat 
Transformator 

Apă 

procesată 

Concentrat 

Admisie 

Compresor 

( aer comprimat ) 



 
 

Dimensiuni (L x Î x A)  210 x 550 x 250 mm 210 x 550 x 250 mm 

Greutate (approx.)   2.75 kg 2.85 kg 

* depinde de nivelul de umiditate setat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duza este cheia! 

Toate umidificatoarele de aer DRAABE BioSafe sunt 

echipate cu echipamente durabile și duze din oțel 

inoxidabil. Duzele sunt acoperite cu Teflon prevenind 

astfel depunerea de minerale. 

 

Sistemul de sterilizare DRAABE BioSafe 

Pentru aplicații care necesită maximă igienă, unitățile pot fi 

echipate opțional cu Sistem de sterilizare DRAABE.  

Germenii sunt distruși în bioreactor în amonte de duza 

atomizorului.  

 



 
 

APĂ PURĂ  ȘI MENTENANȚĂ                           

Sistem de umidificare DRAABE BioSafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este vorba despre apa potrivită! 

Pentru funcționarea fără probleme și 100% igienică a 

DRAABE BioSafe, sistemul de apă pură DRAABE PerPur 

produce apă foarte pură. Minerale și cele mai multe 

impurități sunt filtrate și deviate sub formă de concentrat. 

Avantaje: 

• Nu există depuneri de calcar în linii și duze 

• Cantitate minimă de descărcare minerală în aer 

• Performanță constantă 

Fără griji ... 

Datorită sistemului de închiriere cu servicii complete, 

sistemele DRAABE Pur sunt întreținute automat la fiecare 

șase luni. La fiecare 6-8 luni, utilizatorii sistemului  DRAABE 

primesc o inspecție completă și dezinfectarea 

dispozitivului de înlocuire fără a fi nevoie să se ocupe 

singuri de întreținere. 

Avantaje: 

• 100% igienă 

• Garanție pe viață 

• Tehnologie consecventă de ultimă generație 

Pur și simplu practic: 

Pentru servisarea obișnuită, umidificatoarele de aer 

pot fi îndepărtate în doar câteva manevre. Condair 

Systems poate furniza unități originale de schimb prin 

poștă în orice moment, protejându-vă de cheltuielile 

de mentenanță. 



 
 

SOLUȚII PERSONALIZATE 

UMIDIFICARE ȘI TRATAREA APEI 

 

 

Consultanță de specialitate: 

Într-o primă consultare cu specialiștii 

noștri, obiectivele sunt definite, sunt 

prezentate și discutate alternative 

tehnice și este executată o analiză a apei 

de umidificare. 

 

Planificare individuală: 

Sistemul dvs. individual este 

planificat și creat cu un program 

CAD în departamentul nostrum de 

planificare.Apoi primiți oferta 

personalizată. 

Mentenanță 

Departamentul de servicii cu 

clienții pune sistemul în funcțiune. 

Astfel ne asigurăm că sistemul de 

umidificare DRAABE este sigur și 

igienic - în orice moment. 

SC Texco Industrietechnik SRL Catina Ioan nr.4 

550402 Sibiu Romania 

Tel.:   + 40 269 252110 Fax.:  + 40 269 254885 

eMail:  office@texco.ro  Web:  www.texco.ro 
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