
Hydra
Opp til 180 m3/time.

Beskrivelse Bruksområde
• Selvstendig, kompakt, industrielt luktkontrollsystem

• Full automatisk

• Veggmonterbar

• Tilkoblingsslange inkludert.

• Plugger i standard stikkontakt

• Ingen kostbare kjemikalier

•  Reduserer lukt i luften.

• Vannbehandlingsanlegg

• Resirkuleringsanlegg

• Eksos luktproblemer

• Kjøkken avgass 

• Hoteller og moteller 

• Sykehjem 

• Avløpssystemer

Teknologien

Spesifikasjoner

PRODUKTNAVN

Elektrisk: 

Mekanisk: 

Størrelse: 

Vekt: 

Ozonmengde:

Hydra

100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 

58,5 CFM vifte 

Høyde:18,4 Bredde:23,8 Lengde:69,8 cm.

7,7 kg

1,540 mg/time max 

HYDRA er designet for ubeboede rom og bruker ozonproduksjon UV-lamper for betydelig reduksjon av lukt.

HYDRA er en selvstendig kraftig ozongenerator bygget for kjøkkenvifte, kloakkventilasjon eller andre plasser der uønsket lukt er 
vedvarende eller må kontrolleres.



Beskrivelse

Hydra

Installasjon:

Hydra er ideell for å redusere luktutslipp. Den er designet for å fungere kontinuerlig og automatisk.
Hydra er designet for kraftig luktfjerning, spesielt i vannbehandlingsanlegg der Hydrogen Sulfide (H2S) er ofte et problem.
En Hydra-enhet kan håndtere H2S-konsentrasjoner på opptil 900 ppm og redusere dem med opptil 96%. 
Hydra kan også installeres parallelt med et kjøkkenutblåsningssystem, injiserer våre kraftige oksidanter inne i kanalene, og reduserer 
tilberedningen lukt opptil 98% montert parallelt for å håndtere høyere konsentrasjoner eller bedre resultater.
Levetid på UV pære er 1 år eller 9.000 timer.

• Installasjonen må utføres av autorisert personell. 

• Ta kontakt med forhandler og oppgi type og modell for spesifikk installasjonsveiledning.

• Monteres til luftutak.

• Eller på vegg

• Monteres nær forrurensing kilden.

• Produktet skal plasseres i ventilert område

• Slange på 2,5 meter. 

2 pærer - 0,5 g/time 

4 pærer - 1.0 g/time 

6 pærer - 1.5 g/time

Vedlikehold:

Månedlig vedlikehold (gi beskjed til ansvarlig for renhold) 

Tørk av enheten med klut på overflatene. 

Støvsug åpninger for å fjerne støv på innsiden av enheten. 

Årlig vedlikehold (VIKTIG)

Demonter Hydra og blås den ren med trykkluft.  

Bytte UV-pærer (ta kontakt med forhandler)

Levetid på UV pære er 1 år eller 9.000 timer.

Din Ventitech forhandler:


