Osuszacz powietrza serii Value-Protection

Technologia ThinC! to inteligentne centrale klimatyzacyjne „made in
Germany” zapewniające ochronę wartościowych przedmiotów.

Funkcja ThinC! gwarantuje utrzymanie stabilności. Dotyczy to zarówno parametrów klimatycznych,
jak i wartości chronionych eksponatów. Każdy materiał charakteryzuje się specjalnymi własnościami,
każde pomieszczenie stwarza inne warunki. Nasze centrale klimatyzacyjne gwarantują utrzymanie
stabilnych parametrów klimatycznych w każdych warunkach. Pozwala to na skuteczną ochronę
wartości rożnych, cennych przedmiotów oraz ich utrzymanie w idealnym stanie. Centrale
klimatyzacyjne ThinC! bazują na osuszaczach powietrza DH z serii urządzeń HighPerformance.
Urządzenia te zapewniają skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią także w pomieszczeniach
pozbawionych ogrzewania i przy niskich temperaturach od 5 °C. Urządzenia zostały rozszerzone o
skuteczne, przemysłowe moduły czyszczenia i filtrowania powietrza. Pozwala to na zapewnienie
bezpiecznego klimatu każdego pomieszczenia, oczyszczenie powietrza ze szkodliwych substancji
oraz na znaczne obniżenie ilości kurzu, a także na neutralizację nieprzyjemnych zapachów.
Wszystkie modele ThinC! odznaczają się przy tym łatwą obsługą i inteligentnym sterowaniem
wilgotnością powietrza oraz gwarantują neutralizację zapachów. Urządzenia te są sterowane
higrostatycznie a regulator intensywności pracy gwarantuje uzyskanie indywidualnych parametrów
klimatycznych. Eliminacja kurzu, sadzy, utrzymanie parametrów higienicznych i zużycia energii na
stałym i właściwym poziomie. Modele ThinC! wyróżniają się atrakcyjnym wzornictwem. Kolory i
materiał przedniej osłony mogą być dostosowane do indywidualnych życzeń. Idealny klimat wnętrza i
piękna forma. Wszystko w celu utrzymania wartości cennych eksponatów.

Działu badawczo-rozwojowy firmy Trotec nigdy nie spoczywa na laurach. W związku z wieloletnią
tradycją naszej oferty osuszaczy powietrza i jej obecnością na całym świecie, naszym obowiązkiem
jest ciągły rozwój i ulepszanie produktów. Najnowsza generacja urządzeń DH-VPR pozwoliła na
uzyskanie dodatkowej przewagi nad konkurencją oraz na stworzenie central klimatyzacyjnych
spełniających wszystkie wymagania, zarówno estetyczne, jak i techniczne. Dodatkowe funkcje i
indywidualne wzornictwo et voilà: DH-VPR+ ze zintegrowaną funkcją ThinC!. Rozwiązanie to jest
unikatowe w skali światowej: Aktywne zarządzanie klimatem i integracja 4 funkcji w celu
kontrolowania wilgotności, zapachów, szkodliwych substancji i kurzu.
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