
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ UCP

O φυγoκεντρικός υγραντήρα UCP συνδιάζει τη δύναμη της ύγρανσης και την ευκολία 
εγκατάστασης. Επιπλέον, δουλεύοντας χωρίς ακροφύσια, δεν υπόκειται σε φράξιμο από 
βρώμες και άλατα. 

Η πίεση του νερού που απαιτείται είναι από κανονικό δίκτυο νερού (από 2 έως 6 atm). 

 Ο υγραντήρα UCP χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς: 

 Στον βιομηχανικό τομέα η μηχανή είναι εγκατεστημένη σε χώρους όπου είναι αναγκαίο να 
διατηρείται ένα σταθερός βαθμός υγρασίας, όπως σε ψυχρή αποθήκευση για διατήρηση 
των φρούτων και λαχανικών, με τη γήρανση αποθήκες, βιομηχανίες χαρτιού, καπνό και 
κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τμήμα ύγρανσης του AHU (μονάδες διαχείρισης αέρα). 

 Στο γεωργικό τομέα χρησιμοποιείται για την ύγρανση σε θερμοκήπια και αγροκτήματα 
μανιταριών, καθώς και για απολυμαντικές θεραπείες.  

Στο ζωοτεχνικό τομέα χρησιμοποιείται ως αδιαβατική ψύξη για να μειώσει τη θερμοκρασία 
στα καταλύματα των ζώων, για ψεκασμό απολύμανσης, για ύγρανση σε εκκολαπτήριο. 

 

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

- Δεξαμενή από ABS. Έχει επανασχεδιαστεί προκειμένου να μειωθούν οι συνολικές 
διαστάσεις και το περιεχόμενο σε νερό (περίπου 0,6 λίτρα). 

- Το σχήμα της δεξαμενής και η διάταξη των εσωτερικών εξαρτημάτων επιτρέπει μια 
γρήγορη επιθεώρηση και ένα εύκολο καθάρισμα. 

- Το πρακτικό καπάκι από ABS συνδέεται με τη δεξαμενή μετά τον δυναμικό και 
μοντέρνο σχεδιασμό αυτού του μηχανήματος. 

- Η νέα βαλβίδα με πλωτήρα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό. Είναι 
εύκολο να αποσυναρμολογηθεί και επιτρέπει μια γρήγορη ρύθμιση. 

- Η αντλία βρίσκεται σε βολική θέση και μέσω μιας γρήγορης σύνδεσης διευκολύνει 
την εξαγωγή της για τη συντήρηση. 

- Η αποστράγγιση του νερού της δεξαμενής είναι εξοπλισμένη με ένα ταχυσύνδεσμο 
για Rilsan 3/8 σωλήνες. 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ UCP-FLY

Ο υγραντήρας / μονάδα δροσισμού UCP-fly είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού 
ενός φυγοκεντρικού εκνεφωτή και ενός ανεμιστήρα. 
  
Και οι δύο συσκευές τροφοδοτούνται από τον ίδιο κινητήρα, μειώνοντας το 
μέγεθος, την κατανάλωση ενέργειας του μηχανήματος και το κόστος της 
εγκατάστασης / συντήρησης. 
  
Η φυγοκεντρικός υγραντήραςς UCP-fly χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς: 
  
Στον βιομηχανικό τομέα η μηχανή είναι εγκατεστημένη σε χώρους όπου είναι 
αναγκαίο να διατηρείται ένα σταθερός βαθμός υγρασίας, όπως σε ψυχρή 
αποθήκευση για διατήρηση των φρούτων και λαχανικών, σε αποθήκες, βιομηχανίες 
χαρτιού, καπνού και κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις. 
  
Στο γεωργικό τομέα χρησιμοποιείται για την ύγρανση σε θερμοκήπια και 
αγροκτήματα μανιταριών, καθώς και για απολυμανση. 
Σε ζωοτεχνικό τομέα χρησιμοποιείται ως αδιαβατική ψύξη για να μειώσει τη 
θερμοκρασία στα καταλύματα των ζώων ή για ψεκασμό απολυμαντικών, για 
ύγρανση σε εκκολαπτήρια. 
Αυτή η μηχανή παρέχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε σχέση με ψύξη από 
ακροφύσια υπό υψηλή πίεση ή με άλλα αδιαβατικά συστήματα. 
 
Ο φυγοκεντρικός υγραντήρας UCP-fly συνδιάζει την δύναμη της ύγρανσης και την 
ευκολία εγκατάστασης. Επιπλέον, δουλεύοντας χωρίς ακροφύσια, δεν υπόκειται σε 
φράξιμο από βρωμιές και άλατα. 
Η πίεση του νερού που απαιτείται είναι από το δίκτυο (από 2 έως 6 atm). 
 
ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

- Δεν έχει ακροφύσια 
- Δεν απαιτείται συντήρηση 
- περιλαμβάνει αντλία ανακυκλοφορίας 
- Διαθέτει ένα μόνο κινητήρα 
- Κατάλληλο για μικρούς ή μεσαίους χώρους 
- Πλαισίο πολυπροπυλενίου 


