
Umidificare și răcire evaporativă  

 

 

  



  

      Distribuția uniformă a apei 

Panourile de distribuție de deasupra corpurilor de evaporare 

asigură distribuția constantă și omogenă a apei de umidificare. 

 

Controler tactil 

Panoul de control inovator permite funcționarea intuitivă  

a dispozitivului, transparența excelentă a funcționării acestuia  

și este prietenos cu utilizatorul 

Integrare perfectă în sistemul de management 

al clădirilor 

Poate fi conectat la orice sistem BMS curent 

( ex: Modbus and BACnet ) 

       Asamblare în afara canalului 

Asamblare în interior Asamblare în exterior 

Corpuri de evaporare detașabile 

Dacă răcitorul evaporativ nu este folosit pe perioade  

extinse de timp ( ex: în timpul sezonului de încălzire )  

acesta se poate detașa de la sistem. 

Poți alege evaporatorul 

             Poți alege între variate modele de corpuri de evaporare care pot fi 

             selectate pentru a se potrivi cu situația de amplasare a sistemului 

 

Fibră de sticlă DI rezistent la apă 

Răcire evaporativă eficientă 
 

Unități hidraulice modulare 

Răcitorul evaporativ are un sistem de pompare unic, 

extrem de eficient care poate fi asamblat în interiorul  

sau în exteriorul canalului. 

Sistemul de răcire prin evaporare Condair ME este creat special pentru a întruni cerințele de 

răcire a aerului. 

Acesta are o structură simplă, este economic și este fabricat din componente de înaltă calitate. 

Unitatea de umidificare patentată atinge valori optime de vaporizare 

 



Unitate hidraulică modulară 

 

Spre deosebire de răcitoarele 

evaporative convenționale, Condair 

ME nu se bazează pe o pompă 

centrală de înaltă performanță, ci 

folosește în schimb mai multe 

pompe mai mici care pot fi activate 

sau dezactivate după cum este 

necesar. 

Această structură modulară 

permite o operare cu economisire 

ridicată a energiei și face posibilă 

funcționarea cu sarcină parțial 

intensivă în energie a unei pompe 

centrale, care trebuie să acopere 

întregul spectru de ieșire. 

  

 

 

Unitatea hidraulică poate fi atașată 

fie în interiorul dispozitivului de aer 

condiționat, fie în exterior pe 

peretele dispozitivului. 

 

Corpuri de evaporare brevetate 

 

DI Mediu rezistent la apă - ideal pentru funcționarea eficientă a sistemului cu întreținere redusă. 

Mediul nu conține fibre de sticlă. Prin urmare, intrarea microsplitterelor sau a particulelor de fibră 

de sticlă poate fi exclusă.. 

 

 

                                                                  

 

Mediu din fibră de sticlă - Utilizarea unui mediu din fibră de sticlă are sens numai dacă este disponibilă 

apă potabilă sau apă demineralizată sau nu trebuie luată în considerare uzura din cauza unor intervale 

scurte de utilizare. 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

Detectarea energiei folosind Condair Coolblue® 
 

 

Reprezentarea răcirii indirecte prin evaporare în diagrama h, x. 

 

 Răcirea indirectă prin evaporare în sistemele de aer 

condiționat este o modalitate răcire regenerativă.  

 

Reducerea capacității și puterii cerute de o mașină 

de răcire pentru răcirea mecanică prin intermediul 

răcirii indirecte prin evaporare se bazează pe 

principiul termodinamic care arată că aerul se 

răcește atunci când este umidificat prin evaporarea 

apei. 

 

Căldura de evaporare necesară pentru schimbarea fazei apei  

este îndepărtată din aer determinând astfel nivelul de răcire 

dorit. 

 

Detectarea energiei 

 

Economiile potențiale de energie ale acestei măsuri de 

eficiență pot fi  determinate utilizând un calcul de simulare a 

energiei bazat pe parametri de sistem exemplari și date 

meteorologice  

pentru locație. Efectul de răcire realizat în aerul de ieșire este 

transferat în aerul de intrare. Prin urmare, mașinile de răcire 

convenționale și bateriile de răcire pot fi proiectate astfel 

încât să fie semnificativ mai mici și mai rentabile. În plus, 

costurile de funcționare continue pentru răcirea clădirilor 

sunt reduse semnificativ.

 

 

         

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Model standard 

 

▪ DI rezistent la apă 

▪ Pompe cu consum redus de energie 

▪ Cea mai mică lungime de construcție  

▪ Semnalizarea la distanță a pregătirii operaționale / modul de operare / întreținere/ erori 

▪ Funcționarea ecranului tactil 

▪ Sistem de autodiagnosticare 

▪ Ceas în timp real 

▪ Conexiune Modbus și BACnet 

 

Optiuni 

 

▪ Monitorizarea conductivității pentru evacuarea apei 

▪ Set de conectare la apa de alimentare 

▪ Foaie de etanșare a canalului fabricate din oțel inoxidabil 

▪ Lampă UV pentru bazinul de apă 

▪ Unitate de dezinfectare pentru dozare de la Condair DES 

▪ Conexiune LonWorks 

▪ Senzor de scurgere 

 

 

 

 

 

Date tehnice 

    

Condair ME  

Lungime standard de instalare (dependentă de ieșire) 695 to 795 mm 

Viteza admisibilă a aerului fără 

separator de picături / cu 

separator de picături 

 

max. 3.5 m/s 

max. 4.5 m/s 

Presiunea admisă a racordului la apă 2–10 bar(g) 

Temperatura admisibilă a apei 5–45°C 

Alimentare electrică 230 V / 1 Ph / 50–60 Hz 

Gradul de protecție al controlerului IP 54 

Gradul de protecție al pompei de circulație (Reflow) IP 54 

Gradul de protecție a supapelor IP 65 

Clasa de siguranță la incendiu a cutiei umidificatorului DIN EN 53438 class F1 

Marca de certificare CE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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