
PO TYSIĄCKROĆ SPRAWDZONY
DRAABE BioSafe Nawilżanie powietrza



DRAABE BioSafe

SPRAWDZONY NAWILŻACZ UZDATNIONEJ WODY
DRAABE BIOSAFE NAWILŻANIE POWIETRZA

Rozpylacz wody oczyszczonej, sprawdzony i niezawodny
Na całym świecie działa już ponad 10 tysięcy naszych systemów nawilżania 
powietrza - gwarantujemy niezawodną i zaawansowaną technologię. Dzięki 
prostej instalacji i łatwości rozbudowy system jest wyjątkowo elastyczny i 
wygodny w użyciu.

Bez konserwacji
Zamknięty obieg wody. Bez konieczności 
czyszczenia i wymiany filtrów.

Gwarancja braku kondensacji
Specjalna dysza ze stali nierdzewnej 
teflonowanej. Brak osadów wapnia. 
Rozm. kropli < 15µm (Sauter).

Nierdzewna stal
Idealny system do wody odsolonej, 
całkowicie odporny na korozję.

Automatyczny system świeżej wody
Regularne płukanie przewodów. 
Automatycznie opróżnianie resztek 
wody.

Łatwość instalacji
Instalacja przy użyciu węży 
poliuretanowych z serii Festo.

Wygoda i niezawodność
Ciche działanie. Rozpylacz można ustawić 
w pozycji poziomej lub pionowej.



DRAABE BioSafe

SYSTEM
DRAABE BIOSAFE NAWILŻANIE POWIETRZA

PerPur 
Pure Water System

System uzdatniania wody DRAABE PerPur

Koncentrat

DRAABE BioSafe

DRAABE
Kompresor
(Sprężone powietrze)

Sprężone  
powietrze

Transformator
230 V/48 V~

opcjonalnie

Wlott

Woda  
technolo-
giczna

Woda  
czysta

  Dane techniczne
DRAABE BioSafe 5 DRAABE BioSafe 10

Wydajność (maks.) 5 kg / h 10 kg / h

Wymagane spr. powietrze* 30 Nl / min 60 Nl / min

Higrostat wewnętrzny, ± 3% r.h. wewnętrzny, ± 3% r.h.

Materiał dysz Teflonowana stal nierdzewna Teflonowana stal nierdzewna

Sterylizacja DRAABE BioSafe opcjonalnie opcjonalnie

Zużycie energii 20 W/48 V~ 20 W/48 V~ 

Wymiary (S x W x G) 210 x 550 x 250 mm 210 x 550 x 250 mm

Waga (ok.) ca. 2,75 kg ca. 2,85 kg

*w zależności od ustewienia poziomu nawilżania



SYSTEM
DRAABE BIOSAFE NAWILŻANIE POWIETRZA

DRAABE BioSafe

Najważniejsza jest dysza!
Wszystkie nawilżacze serii DRAABE  
BioSafe są wyposażone w trwałe dysze 
ze stali nierdzewnej. Wysokiej jakości 
powłoka teflonowa zapobiega osadza-
niu się minerałów na dyszy.

Higrostat stabilny długookresowo

Dysze z teflonowanej stali nierdzewnej

Obrotowa głowica rozpylająca

Wskaźniki LED

Elektroniczny automatyczny system świeżej wody

Wskaźniki ciśnienia wody i powietrza

Szybkozłącza

System sterylizacyjny DRAABE BioSafe
W zastosowaniach wymagających naj-
wyższego poziomu higieny urządzenia 
mogą zostać wyposażone w system 
sterylizacyjny DRAABE BioSafe. Bakterie 
są neutralizowane w bioreaktorze tuż 
przed opuszczeniem dyszy. Woda jest 
kryształowo czysta i praktycznie pozba-
wiona jakichkolwiek bakterii.



DRAABE BioSafe

UZDATNIONA WODA I SERWIS
DRAABE BIOSAFE NAWILŻANIE POWIETRZA

Wszystko zależy od właściwej wody!
Aby zapewnić bezawaryjną i w 100 % higieniczną pracę urządzenia DRAABE 
TurboFogNeo do nawilżania powietrza, system czystej wody DRAABE PerPur firmy 
DRAABE produkuje najczystszą wodę. Minerały i najdrobniejsze zanieczyszczenia 
są filtrowane i usuwane w postaci koncentratu.

Zalety
• Brak złogów wapnia w przewodach i dyszach
• Zredukowana ilość minerałów w powietrzu
• Stała wydajność

Nie mieć zmartwień
W pakiecie wynajmu Full-Service systemy DRAABE Pur są konserwowane 
automatycznie co pół roku. Użytkownicy korzystający z nawilżania powietrza 
DRAABE otrzymują co 6 – 8 miesięcy drobiazgowo sprawdzony i zdezynfekowany 
sprzęt i ze swojej strony nie muszą troszczyć się o żadną konserwację.

Zalety
• 100 % higiena
• Dożywotnia gwarancja
• Najnowsze rozwiązania techniczne

Praktyczny i prosty
Na potrzeby serwisowania nawilżacz można z łatwoscią zdjąć. Condair Systems 
może w dowolnym momencie przesłać Państwu pocztą oryginalne urządzenie 
zamienne, oszczędzając kosztów wizyty serwisu.



TWOJE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIE
NAWILŻANIE I OCZYSZCZANIE WODY

Doradztwo:
Na pierwszym spotkaniu z naszymi  
doradcami ustalane jest przeznaczenie 
instalacji, przedstawiane są o omawiane 
alternatywy techniczne, a także przepro-
wadzana jest analiza wody.

Indywidualne projektowanie: 
Nasz dział planowania projektuje  
indywidualną instalację dla klienta  
i rozrysowuje ją na rysunku CAD. Na 
końcu klient otrzymuje zoptymalizo-
waną ofertę.

Full-Service:
Nasz dział obsługi klienta uruchamia  
instalację. Dzięki strategii Full-Service 
możesz liczyć na higieniczną i nieza-
wodną eksploatację instalacji nawilżania  
powietrza DRAABE – w każdym czasie!

 
Condair Systems GmbH
Nordportbogen 5
22848 Norderstedt
Niemcy
Telefon: +49 40 853277-0
Faks: +49 40 853277-44
E-Mail: info@condair-systems.eu
Internet: www.condair-systems.pl


