XTR
E l e k troden St o o m b ev o ch t i g er

• Eenvoudige werking
• Minimaal onderhoud — eenvoudig te vervangen stoomcilinder
• Lage investerings - en operationele kosten
• Stoomverdeling in luchtkanaal of rechtsreeks in de ruimte

Luchtbevochtiging :
Uw gezondheid en optimaal binnenklimaat
DRI-STEEM XTR bevochtigers
zijn ideaal voor plaatsing in
open ruimten of toepassingen
waar slechts een beperkte ruimte
beschikbaar is. Elektrische - en
wateraansluitingen zijn makkelijk
bereikbaar.

De DRI-STEEM XTR elektroden stoombevochtiger is de ideale
oplossing voor het bevochtigen van kantoorruimten en gebouwen,
maar kan zeker ook aangewend
worden voor alle residentiële en lichtcommerciële toepassingen.
Prijsgunstig in aankoop, onderhoud
en werking
De XTR stoomluchtbevochtiger is
de ideale keuze voor de optimalisatie
van uw binnenklimaat dankzij de
minimale investeringskosten en de lage
onderhouds-en operationele kosten.
Het toestel is geschikt voor normaal
leidingswater of onthard water met een
geleidbaarheid van 125 tot 1250 μS/cm.
Eenvoudige werking
Zodra de vochtigheid daalt, wordt de
XTR stoombevochtiger automatisch
ingeschakeld. Wanneer geen
bevochtigingsvraag gedurende 72 uur, loopt de cilinder leeg en schakelt
het toestel in standby modus tot de volgende bevochtigingsvraag.

XTR elektroden stoombevochtiger
In de stoomcilinder van een XTR stoombevochtiger
wordt het water omgezet tot stoom.
Automatische vul-en spoelcycli zorgen voor een
optimaal rendement van de bevochtiger in functie
van de waterkwaliteit.

Makkelijk in onderhoud — Enkel vervanging van de stoomcilinder
De XTR bevochtiger is gemakkelijk te onderhouden, eenvoudig te
reinigen door het vervangen van de stoomcilinder, zie foto.
Stoomverdeling in luchtkanaal/luchtgroep of rechtsreeks in de
ruimte
De verdeling van de stoom in een bestaand luchtkanaal kan met
behulp van de meegeleverde stoomslang en stoomverdeler, dit zonder
druppelmeesleep.
De stoom kan ook verdeeld worden door een ruimteinblaas unit de SDU blower - die of op de bevochtiger geplaatst kan worden of
op enige afstand, bijvoorbeeld aan de andere zijde van de muur om
geluidsoverlast te voorkomen.

XTR SDU ruimteinblaas unit
De SDU blower kan of op de bevochtiger geplaatst worden
of op enige afstand.

XTR Fan Pack
Het XTR Fan Pack stoomverdeeltoestel kan eenvoudig
ingebouwd worden in de muur.

Er is voor deze toepassing ook een in de muur in te bouwen XTR Fan
Pack verkrijgbaar, zie foto links.

Capaciteit en elektrische gegevens

XTR stoombevochtiger, capaciteit en elektrische gegevens
Spanning

Vermogen

Nominaal
opgenomen stroom

Nominale
stoomcapaciteit

Maximaal
ruimtevolume*

Maximaal
watergebruik per dag

230 V

2.65 kW

11.5 A

3.5 kg/h

500 m3

85 liters

Opmerkingen :
* Het maximaal ruimtevolume dat met een XTR stoombevochtiger kan worden bevochtigd, is gebaseerd op de volgende gegevens :
ventilatievoud van 0.5 per uur (veronderstelt een gesloten konstruktie), bij een buitentemperatuur van -10°C & 66% RV, te bevochtigen naar
22°C & 30% RV. Uiteraard is er meer stoomcapaciteit nodig bij een hogere ventilatievoud.
• Zie de XTR Stoombevochtiger Bedieningshandleiding voor een volledig overzicht van de produktgegevens.
• Aanbevolen waterkwaliteit : geleidbaarheid van 125 tot 1250 μS/cm.

XTR stoombevochtiger, stoomverdeeltoestel SDU en Fan Pack afmetingen en gegevens
Breedte

Afmetingen
Hoogte

Diepte

Transport
gewicht

Bedrijfs
gewicht

Geluidsniveau

XTR stoombevochtiger zonder SDU-003E

257 mm

530 mm

181 mm

12.2 kg

10.4 kg

—

XTR stoombevochtiger met SDU-003E

257 mm

684 mm

181 mm

**

13.5 kg

—

XTR stoomverdeeltoestel Model SDU-003E

Zie figuur onder

4.0 kg

3.1 kg

XTR Fan Pack Model SDU-003F

Zie figuur onder

4.7 kg

3.8 kg

< 38 dBA*

Opmerkingen :
* Geluidsniveau gemeten op 2 meter afstand van voorzijde stoomverdeeltoestel SDU-003E en Fan Pack.
** Stoomverdeeltoestel SDU en Fan Pack worden steeds afzonderlijk geleverd.

XTR stoomverdeeltoestel SDU-003E afmetingen

XTR Fan Pack SDU-003F afmetingen
Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Zijaanzicht

356 mm

Achteraanzicht

127 mm

254 mm

102 mm
178 mm

Vooraanzicht

25 mm

Zijaanzicht
433 mm

175 mm

198 mm
159 mm

121 mm

35 mm
Fan
inlet
OM-7726

154 mm

Fan
outlet
Stoomverdeling
uitblaasmond

10 mm

179 mm
90-1554

Werking en controle
Eenvoudige bediening
De XTR stoombevochtiger is voorzien van een
aan/uit schakelaar op het bedieningspaneel,
met LED indicatie voor werkings- en
storingsmelding.

Automatisch watermanagement
Het DRI-STEEM’s algoritme monitort continu
de watergeleidbaarheid in de stoomcilinder.
Het watermanagement regelt automatisch
de drain-en vulcycli in functie van de
waterkwaliteit.
XTR stoombevochtiger bedieningspaneel
Aan/uit
schakelaar

LED indicatie

1.

Vulbeker
Scheiding tussen watertoevoer en water in de stoomcilinder.

2.

Watertoevoerventiel
Regelt het waterniveau in de stoomcilinder.

3.

Afvoerventiel
Waterniveauregeling in de stoomcilinder en leegloop.

4.

Afvoerbeker
Collector afvoerwater van de stoomcilinder en overloop.

5.

Stoomcilinder
In de stoomcilinder wordt het water omgezet tot stoom.
Een LED indicatie op het voorpaneel geeft aan wanneer de stoomcilinder
dient te worden vervangen.

6.

Elektroden
Een elektrische stroom wordt tussen de elektroden in de stoomcilinder
opgewekt (in functie van de geleidbaarheid van het water).

7.

Hoogniveauwatervoeler
De voeler detekteert de maximaal toelaatbare waterstand in de
stoomcilinder.

8.

Stoomaansluiting
De geproduceerde stoom wordt afgevoerd via stoomslang en
stoomverdeler naar het ventilatiesysteem of naar een autonoom
stoomverdeeltoestel (SDU of Fan Pack).

9.

Overloop
Overloopbeveiliging bij eventuele verstopping van het afvoerventiel en/of
te hoge tegendruk stoomzijdig.

Vullen
Stoom
Afvoer/leegloop
Onderhoud

10. Bedieningspaneel
Aan/uit schakelaar, LED indicatie werking en alarmen.
11. Afneembare panelen
Eenvoudige toegang tot elektrisch en waterzijdig gedeelte.

XTR stoombevochtiger onderdelen
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Wa a ro m b e v o c h t i g e n ?
Verbeteren van de luchtkwaliteit
Bij een relatieve vochtigheid
tussen 40 en 60% daalt de
mogelijke aanwezigheid van
bacteriën en virussen in de lucht.
Bovendien wordt de groei van
schimmels en mijten belemmerd
en de ozon en chemische
interacties verbeterd.
Met als gevolg een daling van allergische aandoeningen, infecties
van de luchtwegen en astma.
Verlagen van problemen omwille van statische elektriciteit
Naast het verbeteren van de luchtkwaliteit verlaagt men ook de
problemen rond statische elektriciteit. Statische ladingen geven
aanleiding tot schokken,
trekken stof aan en veroorzaken
statische oplading via kleding,
tapijten, gordijnen...
Door de relatieve vochtigheid
tussen 30 en 60% te houden,
wordt de kans tot ontladingen/
elektrische schokken drastisch
verminderd.
Kwaliteitsbehoud van materialen
Vele gebruiksvoorwerpen, zoals hout, bouw- en interieurmaterialen
zijn hygroscopisch : zij nemen vocht op, ademen, geven vocht af.
Een te lage vochtigheid kan leiden tot een onherstelbare schade:
materialen drogen uit en krimpen, met als gevolg scheuren in
behang, spleten in houtprodukten, enz...
Een sterke variatie in relatieve vochtigheid leidt eveneens tot de
beschadiging van
hygroscopische
materialen. Denk
hierbij bv. aan
schilderijen of
andere historische
belangrijke
objecten in musea
of ontvangsthal.
Optimaal is het
behoud van een
konstante vochtigheid waardoor deze materialen in een vorm van
rust en evenwicht komen met de omgeving.
Verhogen comfort
Naast materialen zoals papier en hout, is ook het menselijk lichaam
onderheven aan het opnemen en afgeven van vocht. Bij een te droge
omgevingslucht gaat de vochtafgave (verdamping) gepaard met een
afkoelingsproces, dit geeft een gevoel van "het koud hebben".
Het verhogen van de vochtigheid vertraagt de verdampingssnelheid
waardoor de kamer warmer en vooral aangenamer aanvoelt.
De temperatuur in een bevochtigde ruimte kan verlaagd worden,
met behoud van eenzelfde comfortgevoel.

Studie's tonen aan dat een
optimale RV ligt tussen 40%
en 60%
Optimum
Range
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Respiratory
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Source: E.M. Sterling study

B e z o e k o n s o p w w w. d r i s t e e m . c o m
Kwaliteit van een marktleider
Meer dan 45 jaar is DRI-STEEM marktleider en fabrikant van
technisch hoogstaande en betrouwbare bevochtigingssystemen.
DRI-STEEM biedt u standaard een garantie van 2 jaar, met een
mogelijke uitbreiding van de garantieperiode. Voor meer informatie
hierover neem contact op met uw DRI-STEEM vertegenwoordiging,
zie hieronder.
Ook kunt u meer informatie en de meest recente documentatie vinden
op:
www.dristeem.com
dristeem-europe@dristeem.com

DRI-STEEM Corporation
An ISO 9001:2000 certified company
European office:
Marc Briers
Grote Hellekensstraat 54 b
B-3520 Zonhoven
Belgium
+3211823595 (voice)
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-calc, DRI-STEEM, Ultra-sorb, en Vapor-logic zijn
geregistreerde merknamen van DRI-STEEM
Corporation.
© 2012 DRI-STEEM Corporation
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Uw DRI-STEEM vertegenwoordiger is:
DeMtech / De Marketier Techniek B.V.
Kottenseweg 166
NL - 7107 AB Winterswijk
Nederland
Tel + 31 88 336 86 24 (= 088-demtech)
Fax +31 88 336 83 33
www.demtech.nl

