REX

EN KRAFTFULL INDUSTRIELL LUFTAVFUKTARE
REX är en kraftfull kondenserande avfuktare som
fungerar lika energieffektivt i alla temperaturer. Detta är
den industriella lösningen för att effektivt avfukta stora
luftvolymer i till exempel kylrum, reningsverk och större
fastigheter.

•

REX har en mycket låg energiförbrukning och
medeleffekt.

•

REX fungerar lika effektivt vid låga temperaturer. Det
gör REX till en lämplig avfuktare i kylda utrymmen.

•

REX styr mot önskad nivå på relativ luftfuktighet (RF).

•

REX kan anslutas till externa styrsystem via Modbus
eller cloudlösning för extern övervakning och styrning.

•

REX är mycket enkel att installera. Den kan anslutas till
ventilationsrör eller arbeta friblåsande. Vid friblåsande
installation kan avfuktaren enkelt ompositioneras om
fuktlasten ändras då den står på hjul.

•

REX är konstruerad för att tåla tuffa industriella miljöer
som i t ex reningsverk

•

REX använder inga kylmedel

Teknologin som används i REX gör det möjligt att driva ner fuktnivån till låga nivåer. Det kan vara
av avgörande betydelse i olika processtillämpningar och i byggnader med kalla ytor där det kan
bildas kondens.

SERVICEAVTAL
Genom att teckna ett serviceavtal så säkerställer vi att er lösning fungerar optimalt.
Våra originalreservdelar är utformade
för maskinernas bästa prestanda.
Detta ger en förlängd garantiperiod på upp till 5 år
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TEKNISK SPECIFIKATION
REX BASIC

REX CLOUD

REX INTEGRATE

Färg

Svart

Svart, Vit

Svart, Vit

Arbetsområde (°C)

0°C till +50°C

0°C till +50°C

0°C till +50°C

Arbetsområde relativ
luftfuktighet (RH)

10% till 100%

10% till 100%

10% till 100%

Anslutning

400V 3-50Hz 16A

400V 3-50Hz 16A

400V 3-50Hz 16A

Medeleffekt

2250W

2250W

2250W

Kapsling

IP63

IP63

IP63

Luftflöde

1000m3/h

1000m3/h

1000m3/h

Säkring

16 A

16 A

16A

Dimensioner BxHxL

750x780x1900 mm

750x780x1900 mm

750x780x1900 mm

Vikt

85kg

85kg

85kg

Ljud

65 dB

65dB

65dB

Filter standard

G4

G4

G4

Ställbart luftflöde

Nej

Ja

Ja

Styrning på
mögelkurva

Nej

Ja

Ja

WiFi anslutning

Nej

Ja

Ja

Modbus

Nej

Nej

Ja

REX installerad i ett reningsverk
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REX installerad i ett vattenverk
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