
 

 

 

 



 

Beneficiile tale 
DRAABE TURBOFOGNEO Umidificare 

Poziționare flexibilă 

Spre deosebire de sistemele de țevi rigide, 

dispozitivele individuale pot fi poziționate 

exact acolo unde este necesară 

umidificarea. Toate dispozitivele de perete 

pot fi pivotate atât pe orizontală, cât și pe 

verticală. 

                Sistem de duze de înaltă presiune eficiente din punct de vedere energetic 

 

Atomizare micro-fină fără aer comprimat, 

abur sau ultrasunete. Cu ajutorul pulsației 

controlate în frecvență, la presiune înaltă, 

se generează doar atâta presiune necesară 

pentru nivelul de ieșire configurat. Acest 

lucru economisește bani și energia 

suplimentară. 

Combinații individuale  

De la hale înalte până la camere mici 

diferitele dispozitive pot fi combinate 

între ele, după cum este necesar, 

pentru a obține rezultatele ideale de 

umidificare. 

Dimensiuni minimale 

Dispozitivele mici se adaptează perfect 

condițiilor spațiale și sunt economice 

din punct de vedere energetic. 

 

Umidificare precisă  

Un sistem de control digital garantează 

activarea precisă a umidificării aerului. 

Ventilatoarele radiale de înaltă 

performanță permit distribuirea rapidă a 

aerosolilor în aer. 

Tehnologie din oțel inoxidabil 

Toate piesele hidrofile sunt fabricate 

din oțel inoxidabil de înaltă calitate 

pentru un nivel ridicat de stabilitate 

valorică și igienă. 

Igienă certificată 

Sistemul de bază îndeplinește toate 

cerințele specificate de Asigurarea 

Germană pentru Accidente Sociale 

(DGUV) și a primit certificatul 

internațional „Umidificare optimizată a 

aerului”. Toate componentele sistemului 

DRAABE sunt, de asemenea, certificate 

conform Fișei 6 din standardul VDI 6022 

și, prin urmare, încorporează dezvoltări 

tehnologice recente. 

  TurboFogNeo  
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O SOLUȚIE - MULTE COMBINAȚII 

DRAABE TURBOFOGNEO Umidificarea Aerului 

 

DRAABE TurboFogNeo 8 

 

 DRAABE TurboFogNeo 1 DRAABE TurboFogNeo 2 x 1 

 

 DRAABE TurboFogNeo 2 DRAABE TurboFogNeo 2 x 2 

Sistemul de umidificare a aerului DRAABE TurboFogNeo a fost proiectat pentru utilizare 

individuală în diferite condiții spațiale. Opțiunile flexibile de combinație ale diferitelor 

dispozitive asigură rezultate ideale de umidificare, precum și eficiență economică. 



DRAABE 
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DRAABE TurboFogNeo 

S 
DRAABE TURBOFOGNEO Umidificarea Aerului 

 

Detalii tehnice DRAABE 
TurboFogNeo 1 

DRAABE DRAABE 
TurboFogNeo 2 TurboFogNeo 2x1 

DRAABE 
TurboFogNeo 2x2 

DRAABE 
TurboFogNeo 8 

Performanță (kg/h) max.*  4  8 8 16 32 

Presiunea de funcționare  ca. 85 bar   

Dimensiunea picăturii (Sauter)  < 15µm   

Alimentare electrică   230VAC, 50 – 60Hz, + –10 % 24VDC 

+ –10 % 
 230VAC, 50 – 

60Hz, + –10 % 

Consum de energie (W) 6,2  6,2 12,4 12,4 34 

Greutate (kg) 1   1,1  2,2  2,4  8 

* Performanța depinde de duza utilizată  
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DRAABE TurboFogNeo 

SISTEMUL 
DRAABE TURBOFOGNEO Umidificarea Aerului 

 

Compararea costurilor la energie - anual 

 Baza de calcul:   • Performanță de umidificare: 150 kg/h  

         • Timp de funcționare: 3,000 hours p. a. 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  
  

  

         

  

 

   
   
       

  

  

  

  

  

  

  



DRAABE 
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DRAABE HighPur                                                                   DRAABEPerPur 
APĂ PURĂ ȘI PRESIUNE ÎNALTĂ              

 

DRAABE TURBOFOGNEO Umidificarea aerului 

Este vorba despre apa potrivită! 

 

Pentru funcționarea fără probleme și 100% igienică a  

sistemului de umidificare a aerului TurboFogNeo, sistemul de apă pură DRAABE PerPur produce 

apă foarte pură. Mineralele și cele mai fine impurități sunt filtrate și deviate sub formă de 

concentrat.concentrate. 

 

Avantaje: 

• Nu există depuneri de calcar în linii și duze 

• Cantitate minimă de descărcare minerală în aer 

• Performanță constantă 

Nu accepta mai puțin! 

Componenta cheie a acestui sistem de umidificare a aerului este sistemul de înaltă 

presiune instalat central DRAABE HighPur. Cu o presiune de funcționare de 85 bari, 

sistemul creează un debit hidraulic pulsativ care creează la rândul său atomizarea 

pură a apei, micro-fină, fără picurare. 

 

Avantaje: 

 

▪ Costuri de operare reduse și eficiente din punct de vedere al resurselor 

▪ Nivel ridicat de protecție a sănătății datorită funcțiilor automate de igienă 

▪ Atomizare microfină cu apă pură 

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 de umidificare a 

aerului DRAABE primesc un dispozitiv de înlocuire complet inspectat și dezinfectat, fără 

a fi nevoie să se ocupe singuri de întreținere. 

 

Avantaje: 

 

• Igienic 100 %  

• Garanție pe viață 

• Tehnologie consecventă de ultimă generație   
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CONTROL DIGITAL 
DRAABE TURBOFOGNEO Umidificarea Aerului 

DRAABE HumSpot 

DRAABE HumSpot controlează și monitorizează 

umidificarea zonelor individuale (de exemplu, camere 

și zone de lucru). Navigarea simplă a meniului 

garantează un nivel ridicat de ușurință în operare și 

confort. 

 

 

DRAABE HumCenter 

Fiind centrul de date central pentru întregul sistem de umidificare a aerului, DRAABE 

HumCenter monitorizează și analizează toate zonele de umidificare și funcțiile tuturor 

containerelor DRAABE Pur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantajele tale: 

• Activarea precisă a 

umidificatoarelor atunci când 

umiditatea scade sub valoarea 

de referință 

• Nivel ridicat de precizie de 

măsurare datorită tehnologiei 

digitale, de analiză capacitivă a 

umidității 

• Afișare continuă a stării 

umidității relative și a 

temperaturii camerei. 

Versiune fără fir (opțional) 

pentru readaptare ușoară. 

Avantajele tale: 

• Nivel ridicat de fiabilitate datorită 

monitorizării continue a stării tuturor 

zonelor și a sistemelor DRAABE Pur 

• Monitorizarea instrucțiunilor de 

întreținere 

• Funcții de analiză extinse datorită 

stocării pe termen lung a datelor 

• Este posibilă conexiunea și transferul 

de date la sistemul de management al 

serviciilor de construcții (BACnet). 

 

DRAABE HumSpot DRAABE HumCenter 

 



 

IGIENĂ ȘI SIGURANȚĂ 
DRAABE TURBOFOGNEO Umidificarea Aerului 

 

 

Încrederea este bună - certificarea este mai bună! Fiind primul 

sistem de umidificare directă a aerului din încăpere, umidificarea 

aerului DRAABE este certificată conform noului standard VDI 6022 

foaia 6. Acest standard definește cea mai bună tehnologie și 

practici disponibile în ceea ce privește planificarea, instalarea, 

funcționarea și întreținerea sistemelor de umidificare 

descentralizate , ceea ce înseamnă că sistemele DRAABE instalate 

pot fi testate și certificate la fața locului de către operator în 

conformitate cu cerințele VDI. Certificarea VDI garantează tuturor 

clienților cu sisteme DRAABE o funcționare complet igienică, 

respectarea măsurilor de igienă necesare, a intervalelor de 

inspecție și a limitelor germinale și, prin urmare, asigură o 

protecție eficientă împotriva riscurilor de răspundere. Certificatul 

„Umidificare optimizată a aerului” de la Asigurarea Germană 

pentru Accidente Sociale (DGUV) este un certificat de sistem 

necesar pentru certificarea de succes VDI a sistemelor DRAABE. 

 

 

 

 

  


