
 
 
 

 
 
 

Izotermikus (gőzös) nedvesítés a jobb levegőminőség 
érdekében 
 
A STULZ SupraSteam elektródás légnedvesítő – megbízható légnedvesítés nem csak kiállító termekhez 



 
STULZ SupraSteam – világszerte bizonyított 
 
A STULZ Suprasteam technikailag flexibilis megoldás az ipar és az otthon, valamint múzeumok, kiállító terek és sterilitást 
igénylő épület komplexusok részére. 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Gőzteljesítmény tartomány 1,5 kg/óra és 65 kg/óra között 

• Egyszerű csatlakozás ivóvíz hálózathoz 

• Több vezérlési és csatlakoztatási lehetőség 

• Közvetlen helyiségpárásítás és légcsatornához csatlakozás 

• Szabadalmaztatott habképződést megakadályozó rendszer (AFS) 

• Beépített elválasztás az ivóvíz hálózattól 

• Beépített vezetőképesség érzékelő a gőzfejlesztés optimalizáláshoz, a hengerélettartam megnöveléséhez és az 
üzemeltetési költség minimalizálásához a hatékonyabb öblítés által 

• Automatikus öblítés hosszabb leállások után 

• Automatikus víz-koncentrátum kezelés 

 
 
 



 

 
Stulz SupaSteam kapcsolási rajz 

 

A beépített vezérlő modul tulajdonságai 
 
A készülék intelligens mikroprocesszoros vezérlése megengedi, hogy egy gőzhenger típust különböző vízminőséggel 
üzemelhessen, javítja az energiahatékonyságot és optimalizálja a vízbevezetést és öblítést 

- ki/be működés 
- arányos szabályozás külső szabályozó jellel (pl. 0-10V jel) 
- nedvesség szabályozás nedvesség érzékelő segítségével (aktuális érték/beállítási pont összehasonlítással) 
- alfanumerikus kijelző 
- RS485 interfész 
- második nedvesség érzékelő használata előremenő levegő határérték érzékelőjeként 
- potenciálmentes kimenet gyűjtött hibához vagy állapot kijelzéshez 
- folyamatos kimenet ellenőrzés az összes standard ellenőrző jellel 

Stulz SupraSteam merülő elektródás gőznedvesítő 

Modell Gőz 
teljesítmény 
(kg/óra) 

Tápfeszültség 
 
(V) 

Előtét 
biztosíték 
(A) 

Vill.teljesítmény 
felvétel 
 (kW) 

Méretek ma x 
szé x mé  
(mm) 

Üres 
súly 
(kg) 

Gőzcsatlakozás 
száma és 
mérete (mm) 

Megengedett 
nyomás a 
légcsatornában 
(Pa) 

SEH0011H23E2 1,5 230 10 1,13 620x365x275 13,5 1 x 22 +2.000 

SEH0031H23E2 3,0 230 16 2,25 620x365x275 13,5 1 x 22 +2.000 

SEH0033H23E2 3,0 400 10 2,25 620x365x275 13,5 1 x 22 +2.000 

SEH0051H23E2 5,0 230 32 3,75 620x365x275 13,5 1 x 30 +1.600 

SEH0053H23E2 5,0 400 10 3,75 620x365x275 13,5 1 x 30 +1.600 

SEH0083H23E2 8,0 400 16 6,00 620x365x275 13,5 1 x 30 +1.600 

SEH0103H23E2 10,0 400 16 7,50 710x365x275 17,0 1 x 30 +1.700 

SEH0153H40E2 15,0 400 32 11,25 710x365x275 17,0 1 x 30 +1.700 

SEH0253H40E2 25,0 400 50 18,75 890x555x360 34,0 1 x 40 +2.300 

SEH0353H40E2 35,0 400 60 26,25 890x555x360 34,0 1 x 40 +2.300 

SEH0453H40E2 45,0 400 80 33,75 890x555x360 34,0 1 x 40 +2.300 

SEH0653H40E2 65,0 400 100 48,75 945x650x455 44,0 2 x 40 +2.300 
A szükséges vízcsatlakozási méretek: 
Lefolyó csatlakozás belső NÁ40 átmérővel 
Hálózati vízcsatlakozás ¾”-os külső menettel 



 


