
 
 

Putere – Puritate și Precizie    

Seria Condair ML   
  

Sisteme de umidificare directă de 

înaltă presiune 



Condair ML Princess 

Condair ML Princess poate fi instalat pe tavan, perete sau suspendat 

(cel mai indicat), este potrivit pentru halele mari de producție și 

procesare, acesta menținând niveluri consistente de umidificare în 

spații foarte mari, cu tavane înalte. 

Sistemul permite alegerea opțiunilor de funcționare, în funcție de 

volumul de umidificare necesar, ML Princess poate fi echipat cu 8 

sau 12 duze de înaltă presiune. Volumul de umidificare poate fi 

personalizabil în funcție de cerințe. 

 

MLP Solo 

Opțiuni de instalare personalizate, folosit în spații cu înălțimi reduse 

și tavane joase sau depozite legume-fructe – unde nu este necesară 

o capacitate foarte ridicată de umidificare. Sistemul se adaptează 

ușor spațiului existent, poate fi montat pe tavan sau pe pereții 

încăperilor cu înălțimi de minim 2,4 m. Sistemul de umidificare ML 

Solo este conceput cu un ventilator extrem de silențios ( 37 dBA ) 

care ajută la distribuția omogenă a umidificării. 

 

Condair ML Flex 

Este un sistem de distribuție croit pe nevoia beneficiarului final, 

compus din două duze fabricate din oțel inoxidabil care se racordează 
la furtunele de înaltă presiune. Este folosit în spații cu înălțimi relativ 

ridicate (minim 7.3 m). Sistemul este ușor de instalat și are costuri 
reduse de funcționare. Este posibilă instalarea acestuia în zone anti – 
ex ( rezistente la explozii ) deoarece duzele nu sunt echipate cu 

module electronice, evitând astfel generarea căldurii sau formarea 
scânteilor. Volumul umidificării poate fi extins fără restricții. Sistemul 

ML Flex este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. 

 

MLP RO 

Este un sistem de umidificare unic care încorporează o unitate de 

osmoză inversă și o pompă de înaltă presiune. Este compatibil cu 

toate produsele din seria ML. Sistemul este fabricat din oțel inoxidabil 

de înaltă calitate. Stația de osmoză inversă elimină între 95-98% din 

mineralele și bacteiile din apă asigurând astfel o umidificare sigură și 

igienică. Sistemul este disponibil și fără stație de osmoză. Se poate 

personaliza pentru a se potrivi cu volumul de umidificare dorit. 

 



SOLUȚII DE UMIDIFICARE 

 

Soluțiile noastre sunt concepute pentru diverse aplicații de umidificare. Modulele individuale au 

opțiuni de expansiune versatile, iar unele oferă umidificare la capacități nelimitate. Sistemele 

combinate de tratare a apei personalizabile în funcție de cerințele clienților pot face față volumelor 

de umidificare de până la 2.600 galoane (10.000 litri). 

Toate soluțiile sunt planificate și executate ca proiecte specifice clientului. În funcție de cerințe, 

poate fi selectată o gamă de dimensiuni de duze, precum și diferite diametre pentru furtunurile de 

înaltă presiune și capacități variabile de alimentare cu apă. Acest lucru garantează asamblarea 

unui sistem care este exact adaptat pentru a se potrivi cerințelor și condițiilor la fața locului. 

Toate componentele produselor ML prin care circulă apa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Acest 

lucru garantează o durată de viață lungă și o umidificare igienică. Suntem certificați ISO 22000 

pentru producția, vânzarea, instalarea și întreținerea sistemelor de umidificare. 

MLP RO 

  Tratare apă 

• Sterilizare cu lumina UV 

• Îndepărtarea  mineralelor 

• Eliminarea clorului 

• Filtrarea reziduurilor 

• Filtrare microbiologică   

•Filtru bacterii 
• Filtrare TDS   
•Osmoză inversă 95-98%   
•Dublu RO >98%    
•Apă de-ionizată 

ML Flex 

ML Solo 

ML    

Princess 



MLP RO 

*Pentru apă potabilă  

 

ML Princess 

Unități de măsurare – lb în loc de kg, inch în loc de cm 

 

 

 

  

 MLP RO 100 MLP RO 300 MLP RO 500 MLP RO 800 

Performanță de 

umidificare (lb/oră)* 

la 60 Hz 

220 700 1100 1760 

Dimensiuni stație 

de pompare ÎxLxD 

34“ x 28“ x 63“ 34“ x 28“ x 63“ 34“ x 28“ x 63“ 56“ x 28“ x 63“ inch 

Dimensiuni ale 

rezervorului extern 

Rezervor intern Rezervor intern 

 

24“ dia. x 39“ î 31“ dia. x 49“ î 

Greutate 275 lb (125 kg) 286 lb (130 kg) 530 lb (240 kg) 595 lb (270 kg) 

La 60 Hz 3 x 208 VAC+GND 

1.6KW 20A  or 
3 x 480 VAC+GND 

1.8KW 20A 

3 x 208 

VAC+GND, 

2.7KW, 20A  
or 

3 x 480 

VAC+GND 

2.7KW 20A 

3x208 VAC+GND, 

3.1KW, 20A  or 
3x480 VAC+GND, 

3.1KW, 20A 

3x208 VAC+GND 

4.2KW, 20A  or 
3x480 VAC+GND, 

4.2 KW, 20A 

 ML Princess 2 ML Princess 3 

Performanță de umidificare(lb/hr) 30-80 40-120 

Nr. duze 8 12 

Presiunea de operare (psi) 600-1070 600-1070 

Voltaj 100 – 120 VAC 100 – 120 VAC 

Alimentare electrică (W) 75 120 

Greutate (lb) 20 25 

Dimensiuni (diametru/înălțime) 21“ / 12“ 26“ / 13“ 



ML Solo 

 

ML FLEX 

 

Oferim soluții complete de umidificare cu ajutorul tehnologiilor de vaporizare, evaporare, 

atomizare, umidificare hibrid, umidificare si răcire și sisteme de tratare a apei. Soluții de 

dezumidificare. 

Pentru consultanță, cereri de ofertă și alte relații, vă stăm cu plăcere la dispoziție: 

 

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  

 

 ML Solo 1 ML Solo 2 

Performanță de umidificare (lb/oră) 3.3-5.5 11-20 

Nr.duze 1 2 

Presiune de operare (psi) 600-1070 600-1070 

Voltaj 24 VAC, 50 – 60 Hz 24 VAC, 50 – 60 Hz 

Putere electrică (W) 15 / 16 15 / 16 

Greutate (lbs) 4.4 4.4 

Dimensiuni (ÎxLxD) Example: 7.1“ x 5.9“ x 6.7“ Example: 7.1“ x 5.9“ x 6.7“ 

Instalare Montare pe tavan sau perete Montare pe tavan sau perete 

 ML Flex 

Performanța de umidificare (lb/oră) 1 – ∞ 

Presiune de operare (psi) 600 - 1070 

Distanța minima până la tavan 10“ 

Înălțimea minimă a camerei 8.0 ft 

http://www.texco.ro/

