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Alimentazione Potenza Corrente Portata aria Capacità di Pressione acqua Contenuto Peso a Temperatura Umidità
elettrica nominale nominale m3/ora atomizzazione alimentazione acqua secco di lavoro di lavoro

230 V, 23 W* 0,13 A* 80 m3/ora* 1,0 L/ora* 100...1000 0,055 5 +1...+35 0...100%
50-60 Hz 30 W** 0,15 A** 90 m3/ora** 1,2 L/ora** kPa L Kg °C U.R.

Power Rated Rated Air flow Atomisation Feed water Water tank Dry Working Working
supply power current m3/hour capacity L/hour pressure capacity weight temperature R.H.

I dati succitati sono indicativi e potranno subire variazioni senza preavviso.
The above mentioned data are only indicative and may undergo variations without prior warning.

*230 V, 50 Hz
**230 V, 60 Hz
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MINI NEB je pokojový zvlhčovač, který rozbíjí 
vodní částice formou odstředivé síly. Je absolutně 
autonomní a potřebuje pouze přívod elektrické 
energie, připojení na vodovodní řád a odtok. Provozní 
princip a jednoduchá, nicméně masivní konstrukce 
umožňuje přístroji pracovat jakýmkoliv typem 
kohoutkové vody nebo s vodou demineralizovanou. 
Produkuje velmi malé částice, které se okamžitě 
odpařují a vytváří vlhkost v místnosti. 

Hlavní výhody:
Vodní nádrž je velmi malá (obsah 55 cm³)•	
Nádrž se vyprázdní po každém cyklu•	
Připraven na připojení dalších příslušenství•	
Pracuje s napájením 230V, 50Hz nebo 230V,60Hz•	
Má vzduchový filtr na odstranění nečistot•	
 Atomizační výkon: 1,0 l/h při 50Hz,  •	
1,2 l/h při 60Hz

Minimální rozměry•	
Nízké provozní náklady (příkon 23W)•	
 Jednoduchá instalace a údržba, každý komponent •	
je lehce dosažitelný
 Je vybaven kompletním příslušenstvím, plnící •	
hadice, odvodní hadice, sada pro připevnění na zeď 
se šrouby, Instalační nosné tyče.
Vyroben z kompletně recyklovatelných materiálů.•	

Typické aplikace pro MINI NEB jsou: malé prostory 
s uskladněným ovocem a zeleninou, sklady osiv, 
malé skleníky atd.

Sada s hygrostatem pro připevnění k přístroji je 
možné dodat na vyžádání. Skládá se z mechanického 
hygrostatu pozinkovaného držáku a připojovacích 
kabelů. Může být připevněna přímo na přístroj 
MINI NEB.   

Závěsné provedení MINI NEB

Napájení Příkon
Napájecí 

proud Průtok Výkon Tlak vody Objem nádrže Váha
Provozní 
teplota Pracovní RV

230 V,
50-60 Hz

23 W*
30 W**

0,13 A*
0,15 A**

80 m3/h*
90 m3/h**

1,0 l/h*
1,2 l/h**

100…1 000 
kPa 0,055 l 5 kg +1…+35 °C

0…100 % 
RV

 *230 V, 50 Hz
 **230 V, 60 Hz

MINI NEB s hygrostatem Sestava pro uchycení hygrostatu


