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Ultrasoon CU-plus



DE ULTRASOON CU-PLUS
Een ultrasoon bevochtiging is het antwoord als u op zoek bent naar een 
energiezuinige bevochtiger voor kleine ruimtes of luchtbehandelingkasten. 
Door de zeer fi jne verneveling is er slechts een klein opnametraject nodig. 

Wat is ultrasoon bevochtiging?
Door toepassing van trilplaatjes ontstaan hoogfrequente trillingen in een 
waterreservoir. De massatraagheid van water kan de zeer hoge frequentie niet 
volgen, waardoor de watermoleculen als het ware exploderen. Hierdoor komen 
zeer fi jne druppeltjes vrij, die via een ingebouwde ventilator worden weggeblazen 
in de ruimte en ontstaat de fi jnste vernevelingsvorm. Door te bevochtigen 
brengen wij verkoeling in de atmosfeer. Dit geeft een aangenaam koelend 
effect, adiabatische koeling (tot -5°C).  

De CU-plus is uitermate geschikt voor plaatsing in een kantoor, klimaatkast of 
koelvitrine. De modulaire opbouw maakt het mogelijk om de juiste capaciteit te 
halen naar uw wensen en behoeften.

Hij is extreem onderhoud- en gebruiksvriendelijk, de trilplaatjes zijn net zo 
eenvoudig te vervangen als een toner bij een printer. De CU-plus wordt aan-
gesloten op een vaste water toe- en afvoer zodat u niet telkens zelf hoeft op 
te letten of er nog genoeg water in zit.

Daarnaast is de CU-plus en eenvoudig te reinigen zonder dat de unit losge-
koppeld dient te worden van de water toe- en afvoer. In de CU-plus zijn diverse 
beveiligingen ingebouwd en de unit kan op verschillende manieren aangestuurd 
worden. Er is externe besturing mogelijk d.m.v. een 9-pins d-sub. connector.

DE MISSIE VAN CUMULUS
De juiste luchtvochtigheid is essentieel voor een productief en comfortabel 
binnenklimaat. Het is onze overtuiging dat dit alleen kan worden gerealiseerd 
wanneer de totale keten door één partij wordt verzorgd. Startend bij een 
gedegen advies, engineering, productie, installatie en eindigend met construc-
tief onderhoud. Op deze wijze kunnen wij de best mogelijk oplossingen bieden 
voor onze klanten; duurzaam, veilig en energie-effi ciënt. Waar nodig wordt 
de installatie zelfs projectspecifiek op maat gemaakt.

WAAROM BEVOCHTIGING?
De juiste luchtvochtigheid is essentieel 
voor een productief en comfortabel 
binnenklimaat. Wanneer de luchtvochtig-
heid te laag is resulteert dit in veel ver-
schillende problemen.
  Uitdroging van producten
  Statische elektriciteit
   Comfort klachten zoals droge ogen 

en neus met als resultaat hoog 
ziekteverzuim



DE VOORDELEN VAN ULTRASOON BEVOCHTIGING
  Door toepassing van ultrasoon bevochtiging voorkomt u statische elektriciteit
  Printerkoppen kunnen niet meer indrogen 
  Geen papier vervorming
  Minder stofvorming
  Aangenaam binnenklimaat door de Adiabatische koeling ( tot -5°C )

HOOFDKENMERKEN CU-PLUS
  Stijlvol compact design
  Extreem onderhouds- en gebruiksvriendelijk
  Modulair systeem waardoor gemakkelijk uit te breiden
  Energiezuinig
  Ingebouwde beveiligingen
  Per unit een eigen ventilator
  Interne water detectie en overloop naar de afvoer 
  Periodieke spoelregeling
  Geluidloos
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Artikel nummer 12647 12696 12697 12698 12699 12700

Capaciteit [l/h] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Aantal trilmodulen 1 2 3 4 5 6

Afmetingen per module [mm] 
(HxLxB)

200 x 150 
x 150

200 x 150 
x 225

200 x 150 
x 300

200 x 150 
x 375

200 x 150 
x 450

200 x 150 
x 525

Gewicht Unit [kg] 0,75 1,1 1,5 1,8 2,2 2,6

Energieverbruik [kW] 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,2

Spanning ultrasoon 48 VAC

Aansluitwaarde externe voeding 230V (A) 2

Uitblaasaansluiting [mm] 1 x Ø40 2 x Ø40 3 x Ø40 4 x Ø40 5 x Ø40 6 x Ø40

Waterinlaat [male] PU slang 3mm/8mm

Wateruitlaat [male] PU slang 6mm/8mm

9 PINS d sub connector De unit is voorzien van een 9 PINS d sub connector met de volgende aansluitingen: 
-  Een keuze tussen een potentiaal vrij contact voor of een 0-10 V signaal voor 

het in bedrijfstellen van de bevochtiging.
- Een inbedrijfmelding, en een storingsmelding

Aansluitbaar op een GBS Potentiaal vrij contact of 0-10 V 

Stap grootte 0-10 V signaal 100% 50% 33% 25% 20% 17%

Stand alone Ja, door middel van een externe hygrometer 

Signaal LEDs voorzijde Groen: Continu: Power

             Knipperen (1x seconde): Service-interval overschreden

Blauw: Bevochtigen

Oranje: Spoelen en vullen

Rood: Storing of lekkage

Automatisch spoelen inbegrepen Ja, spoeltijd en frequentie instelbaar

Materiaal Kunststof behuizing, HIPS

Aanbevolen water temperatuur [˚C] 2-25

Aanbevolen water 
Duitse Hardheid [dH]

0

Conductiviteit water [μS/cm] 2 – 20, Cumulus levert een uitgebreid programma bijpassende waterbehandeling

Omgevingstemperatuur, min.-max. [°C] 1-40

Mogelijke opties -  Luchtfi lter
-  Waterbehandeling
-  UV-C voor additionele waterdesinfectie
-  Ozon generator voor algehele periodieke desinfectie
-  Additionele externe waterdetectie met automatische magneetklep in de 

watertoevoer, welke ook aangesloten wordt op de interne waterdetectie van 
de ultrasoon zelf

- Diverse hygrometers en besturingen

Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 



REFERENTIES
Wij zijn actief in verschillende branches. Cumulus licht u graag toe wat luchtbevochtiging voor u oplevert. 



Cumulus Nederland BV
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Tel: +31-485-47 88 55  |  Fax: +31-485-47 84 36
info@cumulus.nl  |  www.cumulus.nl


