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LUCHTBEVOCHTIGER B500

De ICS CoolEnergy B500 zorgt voor de bevochtiging van de lucht in grote ruimtes en 

kamers. De B500 is een echte eye catcher die ook snel en gemakkelijk uw kamer 

bevochtigt. Naast dat het apparaat gebruikt kan worden in een grote woning, kantoor, 

museum etc. Kan het ook gebruikt worden bij industrieel gebruik. Zo kan hij gebruikt 

worden bij opslag van grafisch, hout, papier, karton of verpakkingen.De B500 is de ideale 

oplossing bij droge, vervuilde lucht, die allergieën en ontstekingen kunnen veroorzaken of 

verergeren. 

De bevochtiger gebruikt koud water verdamping bij het bevochtigen van de lucht. Dit 

houdt condensvorming en kalkafzetting tegen. Dankzij deze methode is het niet mogelijk 

dat de kamer of ruimte over bevochtigd wordt.

De bevochtiger werkt zeer stil. De ventilator in het systeem heeft 4 standen die handmatig 

in te stellen zijn maar die ook automatisch regelbaar zijn. De digitale hygrostaat, die 

ingebouwd in het apparaat zit, regelt de vochtigheid. U kunt zelf instellen of u de 

standaard vochtigheid wilt instellen of dat u een eigen waarde instelt.

U kunt ook de vochtigheid veranderen door gebruik te maken van de afstandsbediening. 

Hiermee hoeft u niet per se naar de bevochtiger te lopen om hem te veranderen. Dankzij 

de aanwezige beveiliging kunnen de instellingen niet door anderen veranderd worden.

Het niveau van het water, de ventilatie stand en de vochtigheid kunt u gemakkelijk zien op 

het display. Wanneer de filter vervangen moet worden,  wordt dit aangegeven op het 

systeem.

De bevochtiger filtert en reinigt de lucht niet alleen. Ook wordt stof verwijderd en teveel 

elektrostatische lading in de lucht wordt voorkomen.

Het waterreservoir van de bevochtiger heeft een inhoud van 50 liter. De bevochtiger 

maakt gebruik van normaal leidingwater. De bevochtiger heeft een watersensor, 

opvangreservoir en een veiligheid drukslang die overstromingen voorkomen.

De bevochtiger is voorzien van een UV-C waterbehandeling en een kalkomvormer. 

Hierdoor wordt de goede kwaliteit van het water gewaarborgd.

UV-C Waterbehandeling

De UV-C lamp doodt de meeste microben door de lage druk kwik golflengte. Zo wordt het 

water eerst gedesinfecteerd voordat het verdampt.

Het waterreservoir van de bevochtiger heeft een inhoud van 50 liter. De 
bevochtiger maakt gebruik van normaal leidingwater. De bevochtiger heeft 
een watersensor, opvangreservoir en een veiligheid drukslang die 
overstromingen voorkomen.

De bevochtiger is voorzien van een UV-C waterbehandeling en een 
kalkomvormer. Hierdoor wordt de goede kwaliteit van het water gewaarborgd
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Waterreservoir

Werking

24 Kg

755 x 365 x 620 mm

100 liter/24 uur (max)

0 -1.000 m3/uur

verrijdbaar

hygrostaat

230 V - 50 Hz (0,23 A)

mits voorzien van een waterslot mogelijk

50 liter, navulbaar

koudwater-verdampingsprincipe




