
Bekvem opbevaring af kabel og

kondensatslange.

Phoenix R200 er en kompakt, lavenergi LGR
med en kapacitet på mere end 52 liter pr. døgn (AHAM) ved
energiforbrug på kun 3,7 amp. R200 overgår
affugtere gennem sin høje affugtningskapacitet
sammenpresning - alt sammen ved et lavere strømforbrug. Det
succesfulde og effektive LGR koncept er beskyttet
rotoformstøbt og stødsikkert kabinet i lavdensitets polyethylen
som resulterer i en affugter, der er mindre og lettere end
kurrerende affugtere.

Udover ydelsen og det stærke, kompakte design udmærker
R200 sig ved sin patenterede BYPASS teknologi, den hø
luftcirkulation, muligheden for montering af forskellige
ventilationsslanger og det plisserede filter. R200 er det seneste
skud på stammen af Phoenix LGR kondensaffugtere
effektive og alsidige affugtere på markedet.

Overskueligt og solidt digitalt betjeningspanel

I lighed med de øvrige produkter fra Phoenix har R200 en
effektiv luftfiltrering gennem det plisserede MERV
er flere muligheder for kanalforbindelser gennem 30 cm ind
taget på låget og en metaltrådskrave for 25 cm lay
forbindelse.

Udledningsgitteret er tilpasset en lang række termohygrometer
sensorer (f.eks. Vaisala, Humiport, etc.), så man opnår nøjag
tige psykometriske aflæs-
ninger. Det 0,9 mtr. lange
universalkabel kan anvendes
sammen med en hvilken som
helst type forlængerkabel.
Det 6 mtr. lange
forlængerkabel og den 10
mtr. lange kondensslange
kan bekvemt opbevares
under det hængslede plast-
låg.

R200 er en milepæl i Phoenix Restoration Equipment’s anden
generation af rotoformstøbte LGR kondensaffugtere, og et
tydeligt bevis på vores fokusering på teknologi, ydeevne og
holdbarhed.

Bekvem opbevaring af kabel og

slange.

Phoenix R200

LILLE størrelse – STOR ydelse
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Egenskaber

 Affugtningskapacitet: mere end 52 liter pr. døgn ved AHAM
(26,7°C/60% RH)

 U.S. patenteret BYPASS teknologi
større temperaturområde.

 Den tørreste luft fra en LGR-affugter
 Bruger kun 3,7 amp. (851 watt)
 Solidt digitalt betjeningstastatur
 Indbygget automatisk lænsepumpe
 Beskyttet kondensatslange
 Teleskophåndtag
 30 cm bløde, semi-pneumatiske hjul integreret i kabinet for

let transport
 Stabelbar - nem opbevaring –
 Lavt støjniveau

Vi fremstiller de produkter, der holder din verden tør

Mulighed for montering af

forskellige kanal- og ven-

tilationsslanger.

Focused Airflow – patenteret,

fokuseret luftudtag sender den

tørre luft nedad mod den

vådeste overflade.

R200 50Hz

STOR ydelse ….

Affugtningskapacitet: mere end 52 liter pr. døgn ved AHAM

teknologi. Højere ydelse over et

affugter. Afslutter jobs hurtigere.
(851 watt) og fjerner 2,7ltr./kw

Solidt digitalt betjeningstastatur
lænsepumpe - pumper 5 m. i højden

pneumatiske hjul integreret i kabinet for

– kræver kun lidt plads

der holder din verden tør

Teleskophåndtaget kan skub-

bes ind, så man får en mere

kompakt enhed. En fordel

under transport og opbevaring.



Phoenix R200 50Hz

Ny avanceret LGR teknologi
(Low Grain Refrigerant)

Sådan virker en Phoenix R200

Phoenix R200 anvender LGR (Low Grain Refrigerant) teknologi til at
fjerne mere fugt fra luften. For at tydeliggøre, hvordan LGR teknologien
fungerer, må man først se på, hvordan en traditionel kondensaffugter
arbejder.

Traditionelle kondensaffugtere

Traditionelle kondensaffugtere fungerer efter kondenseringsprincippet.
Den fugtige luft trækkes gennem et filter ind i affugteren via den
indbyggede ventilator. Når luften passerer kølefladen (fordamperen
nedkøles luften til under dugpunktet og luftens indhold af vanddampe
kondenseres til vand. Den afkølede luft passerer her
kondensator, hvor den genopvarmes, før den blæses retur til rummet.

LGR kondensaffugtere

Fordelen ved en kondensaffugter med LGR teknologi i forhold til tra
ditionelle kondensaffugtere er, at den forkøler luften og herigennem
øger affugtningskapaciteten. Phoenix R200 anvender en speciel luft
luft varmeveksler for at for-køle luften, før den ledes hen over køle
fladen.
Således producerer Phoenix R200 en lavere relativ luftfugtighed (
tørrere luft), som hjælper til med at fjerne fugt bundet i bygningsmate
rialer. Som en ekstra bonus anvender luft-til-luft varmeveksleren
energi, således at ampereforbruget forbliver lavt.

Hvad er forskellen på ydelsen på LGR affugtere
traditionelle kondensaffugtere?
En LGR affugter vil tørre våde materialer til en acceptabel før
tilstand hurtigere end traditionelle kondensaffugtere. Generelt kan én
LGR affugter tørre et rum på kortere tid og mere effektivt end flere
traditionelle kondensaffugtere er i stand til. Selvom flere traditionelle
kondensaffugtere vil frembringe en større luftmængde, vil de ikke være
i stand til at sænke den relative luftfugtighed i samme grad som en LGR
affugter.
Phoenix R200 genererer en meget lav relativ luftfugtighed, som trækker
fugt ud af bygningsmaterialer og sikrer en mere effektiv tørring. Med
LGR teknologi er det muligt at starte og afslutte et affugtningsjob med
den samme affugter.

Hvordan virker Phoenix R200 LGR ved lav luftfugtighed?

Takket være LGR teknologien fungerer Phoenix R200 utrolig godt ved
lav luftfugtighed. LGR teknologien benytter sig af et specielt
varmeveksler system, som bringer luften tættere på dugpunktet, før den
passerer hen over selve kølefladen (fordamperen). Dette tillader, at
mere energi fra kølefladen kan anvendes på kondensering i stedet for
at nedkøle luften til dugpunktet. Denne øgede effektivitet gør Phoenix
R200 særlig velegnet til anvendelse i et miljø med lav fugtighed.

Skal min næste affugter være en LGR affugter eller en
traditionel kondensaffugter?

Du bør seriøst overveje, at dine fremtidige investeringer i
fugtere er baseret på LGR teknologi. Der er gjort store fremskridt
indenfor affugtningsteknik og en Phoenix R200 affugter vil give dig en
suverænt bedre affugtningskapacitet end tidligere modeller. Phoenix
R200 udgør et stort fremskridt indenfor kondensaffugtning
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Specifikationer

Varenr. 4028250

Strømstyrke 3,7 amp, 230 VAC, jord

Kapacitet 52 liter/døgn ved AHAM (26,7°C, 60%
luftfugtighed)
83 liter/døgn max. v. mætning

Blæser 442 m3/h uden ekstern slangeføring
tørring og perfekt statisk tryk for slanger

Kølemiddel 0,74 kg, R410a

Arbejdsområde 1°C til 40°C

Filtre 30 x 30 x 2,5 cm
Plisseret filter MERV

Slangetyper Mulighed for forskellige slanger
Indtag – 30 cm flexrør
Udledning – 25 cm Lay

Garanti 5 år:
År 1: 100% på dele og arbejdsløn
År 2-5: 100% på indkapslede kølesystemdele

Dimensioner: B x D x H: 51 x 51 x 85 cm

Vægt: 47 kg

Populært tilbehør og reservefiltre

4024750 Flex indtagsslange 30 cm x 7,6 m
Metaliseret polyester

4024935 Lay-Flat slange 25 cm rundt x
76,2 m rulle

Patenter 7,246,503
7,281,389

Vi fremstiller de produkter, der holder din verden tør

NAC Europe

Ellegårdvej 18

Tlf.: 74 42 62 92

Fax: 74 42 47 86

Kondensaffugterne kan stables for

nem opbevaring og transport

– STOR ydelse ….

3,7 amp, 230 VAC, jord (851 w = 0,85 kwh)

52 liter/døgn ved AHAM (26,7°C, 60% relativ

83 liter/døgn max. v. mætning

uden ekstern slangeføring – hurtig
tørring og perfekt statisk tryk for slanger

Plisseret filter MERV-11

Mulighed for forskellige slanger
30 cm flexrør

25 cm Lay-Flat

År 1: 100% på dele og arbejdsløn
5: 100% på indkapslede kølesystemdele

B x D x H: 51 x 51 x 85 cm

Flex indtagsslange 30 cm x 7,6 m
Metaliseret polyester

Flat slange 25 cm rundt x

Vi fremstiller de produkter, der holder din verden tør

NAC Europe

Ellegårdvej 18  DK-6400 Sønderborg

74 42 62 92 info@nac-europe.com

74 42 47 86 www.nac-europe.com

kan stables for

nem opbevaring og transport


