
 

Umidificare și răcire evaporativă 

 

 

 

Noul nume al umidificatoarelor JS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un compartiment clasificat IP54 cu componente 

interne ușor accesibile pentru a controla 

funcționarea duzelor. Toate elementele electronice 

sunt adăpostite într-un compartiment separat 

deasupra conductelor de apă și aer. 

 

Putere monofazată, 230V / 50Hz sau 110V 

/ 60Hz, consum maxim de 210W (cu 

excepția compresorului de aer). 

Afișaj digital multilingv retroiluminat, cu 

tastatură care oferă control și informații 

despre funcționare, punere în funcțiune, 

cerințe de service și diagnosticarea 

defecțiunilor. Poate fi localizat până la 100m 

de la panoul JetSpray. Sistemul poate fi 

controlat și prin BMS. 

Asigură evaporarea rapidă a umezelii fără risc 

de picurare. JetSpray folosește cel puțin 30% 

mai puțin aer comprimat decât orice alt 

umidificator de atomizare a aerului și a apei. 

Jet Spray poate funcționa pe orice 

calitate a apei potabile fără a fi 

necesară o alimentare demineralizată, 

minimizând astfel consumul de apă. 



  

 

 

 

 

 

  

Duzele proiectate cu precizie, cu o garanție 

de 10 ani, oferă o durată lungă de viață, o 

întreținere minimă și sunt intrinsec sigure, 

nu necesită alimentare electrică locală. 

Un singur umidistat în cameră sau trei senzori 

pot fi utilizați pentru a monitoriza condițiile 

camerei și pentru a asigura un control precis 

al umidității. 

Ciclurile automate de scurgere și purjare 

asigură că apa nu stagnează în sistem. 

Fluxul de aer lasă conductele de apă uscate 

atunci când nu este necesară umiditatea. 

Argintul este un agent bacteriostatic 

puternic cu efecte reziduale pe toată 

conducta de alimentare cu apă, promovând 

o funcționare igienică. Opțional, tratamentul 

apei cu raze UV este, de asemenea, 

disponibil. 



Performanță ridicată și funcționare robustă

De ce să folosiți aer comprimat? Un 

umidificator de apă și aer comprimat 

oferă o evaporare garantată a umezelii în 

atmosferă, fără niciun risc potențial de 

picurare. Forțând apa să se amestece cu 

aerul sub presiune, jeturile de umidificare 

produse sunt absorbite rapid și usor de 

direcționat. Acest lucru face ca JetSpray 

să fie ideal pentru aplicații la temperatură 

rece, cum ar fi depozitele frigorifice, unde 

umiditatea ambientală este adesea 

ridicată și umiditatea este mai puțin 

absorbită de aer. 

Deoarece nu este necesară nicio unitate 

de ventilare pentru a încuraja evaporarea, 

JetSpray poate fi utilizat în mod fiabil în 

medii industriale foarte prăfuite și 

murdare, fără întreținere frecventă. 

Mentenanță redusă 
Duza JetSpray conține un mecanism de 

curățare automată care previne blocajele. 

Un știft este forțat prin orificiul duzei ori 

de câte ori pulverizarea se oprește și este 

împinsă înapoi de presiunea apei în 

timpul funcționării. Spre deosebire de 

sistemele de duze acționate cu piston, nu 

este necesară lubrifierea acestui 

mecanism și singura întreținere necesară 

a liniei de duze este ștergerea ocazională 

a capacelor de aer pentru a îndepărta 

praful. 

Duzele sunt atât de robuste în funcționare 

încât au o garanție de 10 ani. Ușor de 

instalat Umidificatorul JetSpray poate fi 

instalat de orice mecanic competent. 

Incorporează fitinguri sanitare și 

conducte standard și nu are nevoie de   

instrumente speciale pentru instalare. 

Sistemul poate fi furnizat cu conducte din 

oțel inoxidabil, cupru sau plastic. 

Controlul consecvent și precis al 

umidității. Spre deosebire de 

umidificatoarele spot care furnizează 

ieșiri de umidificare ridicate în zona 

locală și se bazează pe mișcarea 

aerului pentru a dispersa umiditatea, 

JetSpray introduce umezeală uniform 

într-o cameră. Duzele sunt poziționate 

strategic pentru a răspândi în mod 

constant umidificarea fără zone cu 

umiditate ridicată sau scăzută. 

Un sistem JetSpray oferă o ieșire de 0-

100%, permițând umidificatorului să 

mențină un control mai precis al 

umidității decât sistemele de pornire / 

oprire la ± 2% RH.

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ușor de instalat și de servisat pentru orice instalator HVAC competent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologie dovedită 

JetSpray umidifică fabricile și zonele de 

procesare din întreaga lume de peste 30 de 

ani și are încrederea multor companii de top 

din multe industrii diferite, inclusiv: 

 

▪ Textile 

▪ Tipărire 

▪ Tutun 

▪ Depozitare la rece 

▪ Automobile 

▪ Ceai 

▪ Depozitarea culturilor 

▪ Abatoare 

▪ Electronică 

▪ Grădini botanice 

▪ Celuloză și hârtie 

Funcționare igienică 

 

JetSpray este un sistem etanș, fără rezervoare de apă deschise, 

minimizând riscul de contaminare a apei. Ciclurile automate de purjare și 

spălare asigură că apa nu poate rămâne în conducte pentru a stagna. O 

funcție de control a aerului lasă conductele uscate la sfârșitul ciclului. 

Tratamentul apei cu ioni de argint PureFlo Ag + este încorporat pe linia de 

alimentare cu apă. Acesta este un agent bacteriostatic cu efecte reziduale 

pe toată conducta, promovând o funcționare igienică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

m³ / h consum de aer per duză. Livrare 

aeriană gratuită (0,56m³ / h / L) 

 

EFICIENT 

 

Cu 50% mai puțin consum de apă 

 
JetSpray poate fi acționat pe orice tip de alimentare cu 

apă potabilă. Acest lucru reduce consumul de apă cu 

până la 50% comparativ cu alte umidificatoare prin 

pulverizare care au nevoie de apă demineralizată sau 

dedurizată pentru a preveni blocajele la duză. 

 

Consumul de aer cu 30% mai mic 

 
Spre deosebire de alte umidificatoare cu pulverizare de 

aer și apă, care utilizează presiunea aerului pentru a 

împinge înapoi mecanismul de autocurățare, duza 

JetSpray folosește presiunea apei. Acest lucru are ca 

rezultat o presiune de aer necesară mai mică și o 

reducere cu 30% a consumului de aer comprimat 

comparativ cu alte sisteme de aer și apă. 

Consum redus de energie și răcire 

evaporativă 
 

În comparație cu umidificatoarele electrice cu abur, 

JetSpray consumă cu 90% mai puțină energie electrică 

pentru a furniza aceeași cantitate de umidificare. Mai 

degrabă decât o sursă de căldură electrică, energia 

termică a aerului este utilizată pentru evaporarea 

umezelii. Pe lângă umidificare, acest lucru provoacă un 

efect de răcire adiabatică. Pentru fiecare kg de 

umidificare, aproximativ 630W de răcire adiabatică sunt 

de asemenea livrate, ceea ce poate fi un beneficiu 

binevenit într-un mediu de fabricație fierbinte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date tehnice 

Model Ieșire kg/oră Modulator sau pornit / 
oprit 

Control umiditate Consum electric (ex. Compresor aer) W Alimentare 
electrică 

Acreditări 

JS60 2.5-60 On/off ±4%RH 170 230Vac 110Vac 

CE, UL Listed, 
WRAS 

JS600DS 2.5-600 On/off ±3%RH 200 230Vac 110Vac 

JS600M 2.5-600 Modulator ±2%RH 210 230Vac 110Vac 

Ieșire duză (litri / oră) 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12 15 

consum de aer scfm pe duză @ 2.2bar 0.38 0.53 0.68 0.83 0.98 1.35 1.8 2.25 

consumul de aer cfm per duză. Livrare aer gratuită (0.33cfm / L) 0.83 1.16 1.49 1.82 2.15 2.97 3.96 4.95 

m³ / h consum de aer per duză. Livrare aer gratuită (0,56m³ / h / L) 1.4 1.96 2.52 3.08 3.65 5.05 6.73 8.41 

Specificațiile reale pot varia de la cele afișate 

Prezentare generală a sistemului tipic 

(600L / oră) 

 

1 Panou JetSpray 

2 Interfață de utilizator la distanță 

3 Cartuș de ioni de argint PureFlo + + filtru de 

particule (5 microni) 

4 Intrare aer 

5 Intrare apă 

6 Iesire aer 

7 Iesire apă 

8 Scurgere 

9 Duze 

10 Sfârșitul liniei 

11 Senzor de umiditate în cameră 

Opțiuni 

 

 Sterilizator apă cu lumina 

ultravioletă 

Medie senzor de umiditate în 

camera (numai 3 până la 600L / 

oră) 

Alarma temperatură apă 

Filtru de aer 

Compresor de aer 

Tratarea apei RO 

6 ieșire aer 

7 ieșire aer 

8 Scurgere 

9 Duze 

10 Sfârșit de linie 

11 Senzor de umiditate 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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