
Iklimlendirme Sistemi



Dragon, patentli benzersiz teknolojisi ile ozellikle buyuk alanlar icin gelistirilmis, piyasalarda

bulunabilecek en verimli, en ekonomik nem alma, nemi dengede tutma sistemidir. 

Dragon, tek veya bagimsiz alanlarda tam otomatik sistemi ile havadaki suyu ayirip cekerek ortam

nemini istenen seviyeye dusurur. Dusuk olan nem yuzeyini ise istenen seviyeye cikartir.

Dragon Nem alma sistemimiz ticari veya endüstriyel uygulamalarda diger alternatif urunlerden

cok daha dusuk maliyete, hassasiyette nem kontrolu saglar.

Dragon yuksek maliyetli filtreleme sistemlerine ihtiyac duymadan havadaki hastalik nedeni

partikulleri, mantarlari dezenfekte eder, kimyevi ilac kullanmaya gerek birakmadan mukemmel, 

dogal, tertemiz havaya sahip bir ortam saglar. Havadaki spor miktarini ciddi oranda dusurur.

Boylece verimli sekilde daha saglikli, daha konforlu, sihhi ve guvenli ortam saglanir. 

Havandan emilen su temiz olup havuza geri verilebilir veya muhtelif amaclar icin kullanilarak

tasarruf elde edilerek cevreye onemli katki saglanir.

Ideal hava ortami sagladigindan; ortamin sik sik havalandirilmasina gerek birakmayarak onemli

olcude enerjiden tasarruf edilir.

S A G L I K L I   +   K O N F O R L U



Genel Ozellikler

 Diger benzer sistemlerin en az 1/10 kadar enerji

harcar.

 Nem alma islemi sirasinda istege bagli olarak soguk

veya sicak hava uretebildigi icin isitma/ sogutma

giderlerinde %40 tasarruf saglar.

 Sarf malzemesi yoktur,.

 Tek bakim filtrelerin yikanmasidir.

 Hijyeniktir bakteri uretmez.

 Havada ucusn bakterileri oldurur.

 Havayi filtreler, dezenfekte eder ve kokuyu tutar.

 Demirbaslarda uzun omur.

 Düşük işletme maliyeti.

 Uzaktan yonetilir.

 Calistigi alanlarda mevcut aydinlatma, pompalar, 

havalandirmalar gibi diger ekipmanlarida yonetebilir.
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Rejeneratörler

* Teknik bilgileri degistirme hakkimiz saklidir.

DRG 05 DRG 10

Water Extraction 25 l/hour 50 l/hour

Power 5 kW 10 kW

Efficiency 0.02 kW/l 0.02 kW/l

Air Regeneration 85 m³/minute 170 m³/minute

Operation Ranges

Outdoor Temperature 0 C° / 40 C° 0 C° / 40 C° 

Indoor Temperature 5 C° / 40 C° 5 C° / 40 C° 

Capacity

Cooling 60,000 BTU 120,000 BTU

Heating 13,000 BTU 26,000 BTU

Electrical 400VAC, 50Hz, 3ph 400VAC, 50Hz, 3ph

FLA 15 Ah 30 Ah

Length 2.6 m 4.2 m

Width 2.1 m 2.1 m

Height 1.5 m 1.5 m

Weight 400 kg 800 kg



Enerama Cevre Teknolojileri A.S.

Kurtkoy, Istanbul

Tel   : +90 216 593 2626

Web: www.enerama.com

Dragon Nem Alma Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi, danismanlik almak veya size yardimci

olabilmemiz icin lutfen info@enerama.com dan bizle irtibata geciniz. 

Bilgi icin

mailto:info@enerama.com

