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Met Vapor-logic4 besturing :
• Web interface
l®

• Communicatie via Modbus of optioneel
®
®
BACnet MS/TP en LonTalk

Ve e l z i j d i g g e b r u i k
De Humidi-Tech bevochtiger is een kompakt toestel, geschikt voor
alle type watervoeding, eenvoudige installatie, met een afgewerkte
omkasting waardoor inzetbaar in alle ruimten.
In een multi-tank systeem worden meerdere bevochtigers door
slechts één regelaar gestuurd en geregeld. De Vapor-logic4 regelaar
zorgt voor :
- een optimale en snelle respons regeling ifv bevochtigingsvraag
- werkingsparameters van alle toestellen zichtbaar op één lokatie
- tankspoeling, leeploop, enz...deze akties worden gepland en
gestuurd opdat ten allen tijde aan de gewenste vraag en
capaciteit wordt voldaan.
- een gelijk-verdeelde belasting van de
verschillende toestellen
- een gelijklopend ondershoudsinterval
Met Vapor-logic 4 regelaar
De Vapor-logic4 regelaar is een accurate en
snelle respons regelaar voor een optimale
vochtigheidsregeling :
Communicatie met BMS communicatie
met verschillende gebouwbeheerssystemen
mogelijk. Modbus is standaard, BACnet MS/
TP of LonTalk zijn schikbaar als optie.
Instellingen beveiliging mogelijkheid tot het instellen van
verschillende werkingsparameters waardoor de Humidi-Tech
bevochtiger steeds in optimale en veilige condities werkt.
Web interface laat toe om de werking van het toestel en overzicht
van alle gegevens te volgen via Ethernet, hetzij rechtsreeks via
computer hetzij via een netwerk.

Hu m i d i - te ch e i g e ns c h app e n e n
voordelen
Algemeen
• Geschikt voor alle type watervoeding (leidingwater, onthard en
omgekeerd osmose/demiwater).
• Stoom is bacterie en legionellavrij.
• Eenvoudige bevestiging tegen muur of frame.
• Capaciteit van 2.7 tot 46 kg/h, combinatie mogelijk tot 16
toestellen met een maximale capaciteit van 740 kg/h.
• Verschillende stoomverdeelsystemen zijn beschikbaar : de
enkelvoudige stoomverdeelbuizen, de Rapidsorb en Ultrasorb
voor een korter stoomopnametraject of een stoomverdeeltoestel
(SDU) voor een rechtsreekse stoominjectie in de ruimte.
Regeling
• Nauwkeurige regeling tot ±3% RV.
• Standaard Solid-state relay (SSR) voor een snelle en nauwkeurige
respons.
• Een elektronisch gemeten waterniveau in de watertank (voor
leiding -en onthard water) verzekert een veilige en betrouwbare
werking van de bevochtiger.
• In een multi-tank systeem regelt en stuurt slechts één regelaar
(master) het geheel van verschillende bevochtigers, deze zorgt
tevens voor een gelijk-verdeelde belasting en dus ook een
gelijklopend onderhoudsinterval. Zie ook op pagina 2.
Minimaal onderhoud
• Een verwijderbaar cover paneel vereenvoudigt de toegang tot alle
onderdelen.
• Het gebruik van onthard water verlaagt de onderhoudsfrequentie
significant.
• Einde-seizoen leegloop verhindert de kans op bacteriegroei in de
watertank, dus legionella vrij.
• Instelbare water skimmer (overloop) : verwijdert de drijvende
mineraal - en kalk restjes aan het wateroppervlakte.
• Instelbare vul - en leeglooptijden (tankspoeling) : verwijderen
van achtergebleven mineraal - en kalkresten in de watertank.
• Door het thermisch uitzetten en weer krimpen van de elektrische
verwarmingselementen laten de kalkresten los, waardoor minder
kalkopbouw.

Va p o r - l o g i c 4 b e s t u r i n g s s y s t e e m
Nauwkeurige en snelle regeling
De Vapor-logic4 regelaar is een accurate en snelle respons regelaar
voor een optimale vochtigheidsregeling
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Modbus, BACnet MS/TP, of LonTalk laat communicatie met
verschillende gebouwbeheersystemen toe. Modbus is standaard,
BACnet en LonTalk zijn beschikbaar als optie.
Keypad/display uitlezing van status, wijzigen parameters, controle
service interval, enz...Eenvoudig doorlopen van verschillende menu's
mbv makkelijk te bedienen druktoetsen.
Web interface laat toe om de werking van het toestel en overzicht
van alle bedrijfsparameters te volgen via Ethernet, hetzij rechtsreeks
via computer, hetzij via een netwerk.
USB poort voor een eenvoudige manier van download/upload van
gegevens en nieuwe software.

Web interface

Real-time clock mogelijkheid tot opvragen van alarmen
en bedrijfsmeldingen met vermelding van datum en uur,
progammeerbare afvoer -en spoeltijden, enz...
Temperatuurvoeler bewaakt de maximale en minimale temperatuur
(vorstbeveiliging). Instelbare watertemperatuur voor een snelle
stoomproduktie.
Bijkomende temperatuurvoeler voor de uitlezing van temperatuur
in luchtkanaal of ruimte (optie).
Programmeerbare uitgangen voor alarmen en bedrijfsmeldingen.

Gebruik de USB poort
op de Vapor-logic4
printplaat voor
upload/download van
gegevens en nieuwe
software.

Opslag van gegevens zoals RV, temperatuur, waterverbruik,
energieverbruik, alarmen, bedrijfsmeldingen. Alle gegevens kunnen
eenvoudig ge-upload worden voor verdere analyse.
Multi-tank mode een multi-tank systeem heeft één "master" en kan
tot 16 "slave" bevochtigers aansturen. Het master toestel ontvangt
het regelsignaal en regelt naast zijn capaciteit ook deze van de slavetoestellen in functie van prioriteitsgroep, gelijk-verdeelde belasting
en status.
Bijkomende diagnose omvat:
• Testuitgangen controle van werking bepaalde componenten.
• Test bevochtiger controle werking van toestel door simulatie van
de bevochtigingsvraag.

Hu m i d i - te ch we rk i ng s pr i nc ip e
Figuur 5-1:
Humidi-tech werkingsprincipe
Weergave Humidi-Tech bevochtiger voor normaal leiding - en
onthard water (zonder coverpaneel)
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1.

Na vrijgave van het toestel, opent het vulventiel, de watertank
wordt gevuld tot het hoog-waterniveau (zie 3-punts watervoeler
- pagina 7).

2.

Wanneer bevochtigingsvraag actief dan worden de elektrische
verwarmingsweerstanden aangestuurd tot het kooktemperatuur
bereikt is. Het vulventiel opent en sluit in functie van het
waterniveau in de tank.

3.

Tijdens het hervullen van de tank bij normaal leidingwater
en onthard water wordt een deel van het water afgevoerd
voor het verwijderen van mineraal -en kalkrestjes aan het
wateroppervlakte (skimming).
DI/RO water systemen (systemen met demi of omgekeerd
osmose water) vereisen geen "skimming".

4.

De geproduceerde stoom wordt via een stoomverdeelsysteem in
het luchtkanaal of luchtbehandelingsgroep geinjekteerd en door
de luchtstroom geabsorbeerd.

Hu m i d i - te ch c omp one nt e n
Figuur 6-1:
Vapor-logic4 keypad/display

Figuur 6-2:
Humidi-tech componenten
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1.

Vapor-logic4 regelaar
De Vapor-logic4 regelaar is een totaal besturingssysteem dat
alle functies van de bevochtiger regelt en controleert. Kan
aangesloten worden op Modbus, BACnet of LonTalk systemen.
Zie ook op pagina 4 voor meer informatie.

2.

Waterniveaubewaking
Bij normaal leiding -of onthard water wordt het waterniveau
bewaakt mbv een 3-punts voeler ( zie figuur 7-1).
Bij DI/RO water systemen wordt gebruik gemaakt van
een watertoevoervlotter en een vlotterschakelaar als
laagniveaubeveiliging (zie figuur 7-2).

3.

Leegloop
Spoel -en leeglooptijden zijn instelbaar. Wanneer er geen
bevochtigingsvraag is gedurende een instelbare periode, loopt de
tank automatisch leeg, dit om bacteriologische groei in de tank
te vermijden (72-uur standaard instelling).

Hu m i d i - te ch c omp one nt e n
4.

Overloop (skimming)
Op elke bevochtiger met normaal leiding- of onthard water kan
een overloop-duurtijd ingesteld worden. Deze overloopcyclus
start telkens na elke vulcyclus.

Figuur 7-1:
Waterniveaubewaking mbv 3-puntsvoeler
voor leiding - en onthard water

DI/RO water systemen vereisen geen skimming. Fungeert
enkel als overloop.
5.

Elektrische verwarmingsweerstanden

Vulventiel sluit bij
bereiken van hoog-niveau.

Incoloy-sheathed verwarmingsweerstanden verzekeren
een optimale werking voor meerdere seizoenen. Door
het thermische uitzetten en weer krimpen van de
verwarmingselementen laten de kalkresten los, waardoor
minder kalkopbouw.
6.

Vulventiel opent bij
bereiken van mid-niveau

Verwijderbaar cover paneel

Laag-niveaubeveiliging.
De elektrische
weerstanden worden
uitgeschakeld bij bereiken
van dit waterniveau.

Laat een makkelijke toegang tot alle componenten toe.
7.

Stoomafvoer
De geproduceerde stoom wordt via een stoomverdeelsysteem in
het luchtkanaal of luchtbehandelingsgroep geinjekteerd en door
de luchtstroom geabsorbeerd.

8.

Het waterniveau van bevochtiger met
normaal leiding -of onthard water wordt
bewaakt mbv een 3-punts voeler.

Temperatuurvoeler (niet getoond)
VLC-OM-030

Gemonteerd op de watertank, deze voeler heeft verschillende
functies :
• Over-temperatuur beveiliging
• Antivorstbeveiliging
• Voorverwarming (aquastaat), de tank behoudt steeds
een minimale watertemperatuur. Voorverwarming laat uw
bevochtiger toe om snel te reageren op een sterk variabele
bevochtigingsvraag.

Figuur 7-2:
Waterniveaubewaking mbv vlottersysteem
voor DI/RO water
Watertoevoer

Vlotter
Vlotterarm

Bevochtigers met DI/RO water
hebben een watertoevoervlotter
en een vlotterschakelaar als
laagniveaubeveiliging.
OM-7396

Hu m i d i - te ch ge ge v e ns , c ap a c ite it e n ge w i cht
Tabel 8-1:
Humidi-tech gegevens, capaciteit en gewicht
HT model

Mono 230V

3 x 400V

Transportgewicht
(kg)

Bedrijfsgewicht
(kg)

—

37

44

5.4

8.7*

37

44

24.0

8.2

13.0*

41

56

10.0

31.9

10.9

17.3*

41

56

10***

12.5

39.9

13.6

15.2*

43

64

12

15.0

47.9

16.3

17.3

43

64

14***

—

—

19.1

20.2

43

64

16

—

—

21.8

23.1**

43

64

21

—

—

28.6

30.3**

44

70

25

—

—

34.0

36.1**

44

70

30

—

—

40.8

43.3**

47

72

34

—

—

46.3

49.1**

47

72

kW

Max stoomcapaciteit
(kg/h)

Max stoomcapaciteit
(kg/h)

I max. (A)

2

2.5

8.0

—

4

5.0

16.0

6***

7.5

8

I max. (A)

* Gelieve rekening te houden met deze waarden bij het bepalen van de voedingskabeldikte.
** Geen SDU stoomverdeelaggregaat beschikbaar voor deze modellen.
*** Humidi-Tech HT06, HT10 en HT14 niet leverbaar vanuit Europese voorraad. Enkel vanuit fabriek US.
Nota's:
• SDU-I is beschikbaar voor modellen Humidi-Tech HT-2 tot HT-10.
• SDU-E is beschikbaar voor alle modellen, behalve voor HT-2 en modellen HT-16 tot HT-34.
• Indien SDU dan extra elektrische componenten in het elektrisch bord van Humidi-Tech bevochtiger. Tel volgende waarden extra voor bedrijfs - en
transportgewicht :
SDU-E: 5.5 kg
SDU-I: 4.0 kg
• Alle Humidi-tech bevochtigers opereren bij 50/60 Hz.
• Een SDU stoomverdeeltoestel wordt afzonderlijk geleverd.

Figuur 8-1:
Benodigde min. service ruimte rond Humidi-tech bevochtiger
Behoud deze minimum vrije ruimte voor vlotte toegang tot alle
componenten. .
Top (wanneer SDU niet boven Humidi-Tech
Naar stoombevochtiger is gemonteerd): 460 mm
verdeelsysteem
Rechts 915 mm
Bevestiging tegen muur
of frame

Muur

Links
305 mm

Voorzijde: 915 mm
Vloer: 610 mm
DC-1201

Hu m i d i - te ch af m e t i nge n
Figuur 9-1:
Humidi-tech afmetingen
Bovenaanzicht

614 mm

50 mm
50 mm
25 mm

276 mm

57 mm

Doorvoer voedingskabel

Stoomuitgang
Doorvoer controle of SDU kabel

Ventilatie
Zijaanzicht
links

Vooraanzicht

472 mm

57 mm
409 mm

38 mm

DN20 aansluiting afvoer omkasting/
frame

146 mm

DN20 aansluiting afvoer watertank

Onderaanzicht

13 mm hole voor watertoevoer

19 mm

16 mm

57 mm
Doorvoer voedingskabel

38 mm
146 mm

Doorvoer controle of SDU kabel
614 mm

DC-1167

Hu m i d i - te ch a ans lu it i nge n :
Normaal leiding/onthard water
Figur 10-1:
Overzicht Humidi-tech (leiding/onthard water) aansluitingen
Watertoevoer :
• Aansluitdiameter DN8
• Waterdruk 175 tot 550 kPa (plaatsing
van manometer aanbevolen).
• Minimum 1 meter voor aansluiting
op tank leiding in metaal ( hogere
temperatuur wegens stralingswarmte
tank ).
• Waterdrukschommelingen vermijden.
Shock arrestor of exibele aansluiting
wordt aanbevolen.

Stoomslang (maximum 3 m). Eventueel harde materialen
gebruiken zoals staal, inox, koper.

Koppelingen door
derden
50 mm syphon in de
watertoevoerleiding zodat geen stoom
in de leiding wanneer watertoevoer
afgesloten is
Aanbeveling plaatsing
shock arrester of exibele
aansluiting
DN20 aansluiting afvoer
tank, overloop. Materiaal
geschikt voor min 100 °C.
Als leiding langer dan 3
m, gebruikt DN32 leiding
vanaf waterslot.

Installatie HumidiTech

300 mm
50 mm

25 mm open
gap
Cover

Open afvoer vereist.
Zie opmerking onder.

Afvoer omkasting/
frame
DN20 aansluiting afvoer omkasting/
frame. Materiaal geschikt voor min 100
°C. Als leiding langer dan 3 m, gebruik
DN32 leiding vanaf waterslot.

DC-1136

Opmerkingen :
• Voorzie open afvoer enkel in ruimtes met voldoende hoge temperauur en ventilatie zodat eventueel vrijgekomen ash stoom wordt geabsorbeerd.
Indien niet, dan ontstaat mogelijk condensatie op nabij gelegen oppervlakten.
• Stippellijnen wijzen op uit te voeren werken door derden.
• De watertoevoer bevindt zich 25 mm boven de overloop van de watertank. Er kan geen water vanuit de tank terug in het watertoevoersysteem trecht
komen. Er moeten dan ook geen bijkomende maatregelen genomen worden mbt terugvoerpreventie. Raadpleeg eventueel instanties voor lokale
wetgeving.
• Voorzie koppelingen in water toevoer en afvoer teneinde de watertank makkelijk te kunnen verwijderen indien nodig.
• Elke schade te wijten aan chloride corrosie valt niet onder de DRI-STEEM garantie.

Hu m i d i - te ch a ans lu it i nge n:
DI/RO water
Figure 11-1:
Humidi-tech (DI/RO water option) field piping overview
Stoomslang ( maximum 3 m ). Eventueel harde materialen
gebruiken zoals staal, inox, koper.

Watertoevoer :
• Aansluitdiameter DN8
• Waterdruk 175 tot 550 kPa (plaatsing van
manometer aanbevolen)
• 1 Meter voor aansluiting op tank leiding
in metaal ( hogere temperatuur wegens
stralingswarmte tank ).
• Waterdrukschommelingen vermijden.
Shock arrestor of exibele aansluiting wordt
aanbevolen.
Koppelingen door
derden

Water lter, door derden

Installatie
Humidi-Tech

Minimum 1 meter voor
aansluiting op tank in metaal
( hogere temperatuur wegens
stralingswarmte tank )
50 mm syphon in de
watertoevoerleiding zodat geen
stoom in de leiding wanneer
watertoevoer afgesloten
DN20 aansluiting afvoer
tank, overloop. Materiaal
geschikt voor min 100 °C.
Als leiding langer dan 3
m, gebruikt DN32 leiding
vanaf waterslot

300 mm
50 mm

25 mm open
gap

Afvoer
omkasting

Open afvoer vereist.
Zie opmerking onder.

DN20 aansluiting afvoer omkasting/
frame. Materiaal geschikt voor min
100 °C. Als leiding langer dan 3 m,
gebruik DN32 leiding vanaf waterslot.

Cover

DC-1139

Opmerkingen :
• Voorzie open afvoer enkel in ruimtes met voldoende hoge temperauur en ventilatie zodat eventueel vrijgekomen ash stoom wordt geabsorbeerd.
Indien niet, dan ontstaat mogelijk condensatie op nabij gelegen oppervlakten.
• Stippellijnen wijzen op uit te voeren werken door derden.
• De watertoevoer bevindt zich 25 mm boven de overloop van de watertank. Er kan geen water vanuit de tank terug in het watertoevoersysteem terrecht
komen. Er moeten dan ook geen bijkomende maatregelen genomen worden mbt terugvoerpreventie. Raadpleeg eventueel instanties voor lokale
wetgeving.
• Voorzie koppelingen in water toevoer en afvoer teneinde de watertank makkelijk te kunnen verwijderen indien nodig.
• Elke schade te wijten aan chloride corrosie valt niet onder de DRI-STEEM garantie.

Condensvrije stoomverdeling
Zeer kort en gegarandeerd stoomopnametraject

Figuur 12-1:
DRI-STEEM stoomverdeelbuizen

Gebaseerd op testresultaten en metingen in het testlabo
verzekert DRI-STEEM een voorberekend en gegarandeerd
stoomopnametraject.
Belang van injectie van droge stoom
Toevoer van natte stoom zou kunnen leiden tot bacteriologische
groei in het luchtkanaal of luchtbehandelingskast. Bovendien
vergroot de kans op waterlekken en materiële schade in het gebouw.
Gecalibreerde nozzles

DRI-STEEM’s stoomverdeelbuizen
bevatten 2 rijen gecalibreerde nozzles voor
een optimale stoomverdeling.

Elke DRI-STEEM stoomverdeling bevat nozzles die door hun
uniek ontwerp enkel droge stoom vanuit het midden van de
stoomverdeelbuis in het luchtkanaal of luchtbehandelingskast
injecteren. Zie figuur 12-2. Een thermische isolatie rond de nozzle
zorgt voor een drup- en condensvrije stoominjectie. Elke nozzle is
gecalibreerd in functie van het door te laten stoomdebiet.
Optimale stoomverdeling met beperkte condensvorming
Condensvorming in een stoomverdeelsysteem is onvermijdbaar,
maar wordt in een DRI-STEEM stoomverdeling herleid tot een
minimum.

Figure 12-2:
DRI-STEEM nozzles
Stoom

Stoom
Luchtstroom

Condensaat

Stoom
Gecalibreerde
nozzle

Gecalibreerde
nozzle

DRI-STEEM’s uniek nozzles zijn verlengd
tot in het midden van de stoomverdeler
waardoor enkel droge stoom in de
luchtstroom wordt geinjecteerd.

OM-150a

Bijvoorbeeld, het Ultra-sorb stoomverdeelsysteem heeft 2 collectoren
(stoom en condensaat) waarbij het eventueel gevormde condensaat
gravitair wordt aangevoerd via de condensaatcollector.
In het Rapid-sorb verdeelsysteem wordt de stoom in de collector
geduwd met een gecontroleerde snelheid waardoor eventueel
gevormd condensaat niet wordt meegevoerd door de nozzles. Het
condensaat wordt aan de andere zijde van de collector gravitair
afgevoerd.
Het gebruik van hoog-rendement stoomverdeelbuizen met PVDF
isolatie leidt tot een sterke verlaging van condensvorming in de
verdeelbuizen.
Verlaag energieverbruik door gebruik van hoog-rendement
stoomverdeelbuizen.
Naast de verlaging van de condensvorming in de verdeelbuizen leidt
het gebruik van hoog-rendement stoomverdeelbuizen tot
- 85% minder energieverbruik
- verlaagde warmteoverdracht aan de luchtstroom
Zie ook pagina 13 "Hoog-rendement stoomverdeelbuizen".

Hu m i d i - te ch st o omv e rd e e ls y s t e me n
Ultra-sorb®
• Gescheiden stoom en condensaatcollector
• Heeft het kortst mogelijke
stoomopnametraject. Afstand tot
kleppensektie, batterijen en bochten kan
gereduceerd worden tot < 200 mm.
• Stoomcapaciteit tot 840 kg/h.
• Volledig voorgemonteerd vanuit de fabriek.
Beperkte installatie ter plaatse.
• Optie : hoog-rendement stoomverdeelbuizen.
Rapid-sorb®
•
•
•
•
•

Ontwerp met 1 collector.
Kort stoomopnametraject.
Stoomcapaciteit tot 360 kg/h.
Eenvoudige montage ter plaatse.
Optie : hoog-rendement stoomverdeelbuizen.

Figuur 13-1:
Ultra-sorb verdeelsysteem

OM-636-1

Figuur 13-2:
Rapid-sorb verdeelsysteem

Enkelvoudige stoomverdeelbuis
• Voor horizontale en verticale
luchtstroom.
• Beschikbaar met en zonder
condensaatterugvoer.
• Stoomcapaciteit tot 39 kg/h.
• Optie : hoog-rendement stoomverdeelbuizen.
Hoog-rendement stoomverdeelbuizen
• Tot 85 % minder energieverbruik,
verlaagde warmteoverdracht aan
luchtstroom en condensaatvorming.
• PVDF isolatie voor gebruik in
luchtbehandelingskasten en/of
luchtkanalen.
• Geen waterabsorptie en bacteriologische
groei mogelijk vanwege de gesloten
celstruktuur.
• Beschikbaar op Ultra-sorb,
Rapid-sorb en enkelvoudige stoomverdeelbuizen.

OM-637-1

Figuur 13-3:
Enkelvoudige stoomverdeelbuis

OM-82-1

Figuur 13-4:
SDU-E bovenop een Humidi-Tech bevochtiger

Stoomverdeeltoestel (SDU)
• Ontwerpen voor rechtsreekse
stoominjectie in afgewerkte ruimten.
• Nuttig wanneer geen
luchtbehandelingskasten en/of
luchtkanalen beschikbaar zijn.
• SDU-E, capaciteit tot 46.3 kg/h.
• SDU-I, capaciteit tot 13.6 kg/h
Opmerking : Voor beschikbare Humidi-tech SDU opties, zie Tabel
8-1.

OM-55-1

Steeds op zoek naar een hoger
rendement
Kwaliteit van een marktleider
Meer dan 45 jaar is DRI-STEEM marktleider
en fabriknat van technisch hoogstaande
en betrouwbare bevochtigingssystemen.
DRI-STEEM biedt u standaard een
garantieperiode van 2 jaar, met een mogelijke
uitbreiding van de garantieperiode.
Contacteer hiervoor uw DRI-STEEM
verdeler.
Voor meer informatie
www.dristeem.com
dristeem-europe@dristeem.com

DRI-STEEM is continu op zoek naar vernieuwde technologiën
opdat het rendement van onze bevochtigingssystemen verhoogt:
verlaagd water -en energieverbruik, verlaagde werkingskosten, enz..
Verlaagd energieverbuik
Hoog-rendement stoomverdeelbuizen met PVDF
isolatie leiden tot een energiebesparing tot 85 %, door
verlaging van de warmteoverdracht
en de vermindering van
condensaatvorming.
Zijn beschikbaar voor nieuwe
en retrofit Ultra-sorb en
Rapid-sorb stoomverdeelsystemen, alsook op enkelvoudige
stoomverdeelbuizen.
Minimale energieverliezen op Ultra-sorb XV
Ultra-sorb Model XV elimineert
waterverliezen, reduceert warmteoverdracht
aan de luchtstroom, verlaagt energieverbruik
en toevoer van chemicaliën.
Beschikbaar voor alle toepassingen met
stoom op druk.
Optimaal rendement met Vapor-logic4 regelaar

DRI-STEEM Corporation
An ISO 9001:2000 certified company
European office:
Marc Briers
Grote Hellekensstraat 54 b
B-3520 Zonhoven
Belgium
+3211823595 (voice)
+3211817948 (fax)
E-mail: marc.briers@dristeem.com
U.S. Headquarters:
14949 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-328-4447 or 952-949-2415
952-229-3200 (fax)
Kenmerken en eigenschappen van onze produkten
kunnen gewijzigd worden zonder voorgaande
melding, dit in het kader van onze innovatieve
ontwikkelingsstrategie.
DRI-STEEM, Dri-calc, Rapid-sorb, Ultra-sorb,
Vapor-logic, en Humidi-tech zijn geregistreerde
merknamen van DRI-STEEM Corporation.
Ultra-sorb Patent,: United States Patent numbers
5,126,080; 5,277,849; 5,372,753; 5,376,312; 5,543,090
© 2010 DRI-STEEM Corporation

Vapor-logic4 is een krachtig vierde-generatie
besturingssysteem voor een nauwkeurige
vochtigheidsregeling, met een lange
geschiedenis van betrouwbare en efficiënte
werking. Is standaard voorzien op alle DRISTEEM bevochtigers. Zie ook op pagina 4.
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